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Nedostatek vydaných djepisných pramen moravských

pociuje se odedávna. Byly sice uinny nkteré pokusy o nápravu,

ale vykonaly práci jen z ásti.

Morav chybí dosud vydaný podklad pramenný, zvlášt pro

dobu novou, a stále se vyslovují oprávnná pání, abychom

objasnili minulost svou prameny a tak pipravili vdecké djiny

Moravy až po dobu nejnovjší. Jest pedevším úkolem nás, echv
moravských, abychom se podjali této práce, nebo nám to ukládá

nejen historický význam obyvatelstva eského v zemi, nýbrž

i zmnné pomry politické za posledních let. Pejímáme úkol

ten rádi.

Proto se ustavila na podnt Františka Kamenická r. 1906

Komise na vydávání historických památek moravských
pi Matici Moravské. Program, o kterém byly podávány zprávy

v asopise Matice Moravské, jakožto orgánu Komise, zabírá pojem

djin v nejširším význame slova toho. Ale co se koná v dané chvíli

z toho programu a co bude lze z nho vykonati v nejbližší budouc-

nosti, záleží na silách, které se daly a ješt se dají do služeb

Komise, i na jejich potu. Nechceme slibovati mnoho, abychom

nedali málo, ponvadž ješt poád nedostává se zemi moravské

pracovník takových, kteí by mohli brzy pedložiti, eho nalé-

hav potebujeme na poznání své minulosti, a v takových vy-

dáních, jakých vyžadují dobová mítka vdecká. Bude také na

pracovnících, rozšíí-li Komise svj program, a co pijme do

svých vydání z prací podaných.

Prameny, které hodlá Komise uiniti obecn pístupny, týkají

se pedevším Moravy, ale chce do svého programu pibrati a

ásten již také pibrala i takové prameny, které se dotýkají

ostatních zemí eských, pipadlo-li v nich Morav místo význané,
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aby tak ukázala, že spojitosti tchto zemí nelze trhati ani v pra-

menech djepisných.

Podniku dostává se blahovolné podpory roních 7000 K od

zemského výboru markrabství moravského a se vzácným

porozumním pro kulturní poteby zem moravské uštduje ron
3000 K J. Exc. Th. D r. Frant. S. Bauer, kníže arcibiskup olo-

moucký. Tato trvalá podpora umožnila tžké poátky nového pod-

niku a zajišuje jeho další vývoj.

V král. hl. mst Brn, v msíci íjnu 1910.

Komise na vydávání historických památek moravských

pi Matici Moravské:

Antonín Breitenbach, Leander ech, Rudolf Dvoák,
Hertvík Jarník, Tomáš Kalina, František Kamen íek,

Bohumil Navrátil, František Jar. Rypáek, František

Snopek, Stanislav Souek, František Šujan, Jan Tenora.



Pedmluva.

Doba národního obrození na Morav, jakkoli asov pozdjší

nežli doba obrodu v echách, pece málo je známa. Dležitým

pramenem ku poznání jejímu jest korrespondence eských buditel

Moravy, celkem nehojná, jako nehojní potem byli ti mužové,

kteí za tísnivých pomr moravských pece zpsobili, že vzniklo

kus eského svta, kde ,nic ped tím vládlo'. Ježto asopisectvo

té doby je velmi skrovné a nad to ješt omezované útlakem po-

mr politických, vzrstá cena této korrespondence jako dokumentu

dobového: pouze v soukromých listech bylo možno vyjadovati

voln své tužby, pipravovati plány, referovati, co z nich prove-

deno, posuzovati výsledky svých snah a kritisovati initele jim

píznivé i nepíznivé.

Mluví-li se o buditelích moravských, jest každému v první

ad mysliti na dva muže, jichž innost zstává dosud nedocenna,

a jist nikterak nebyla menšího významu nežli tichá práce Suši-

lova mezi dorostem bohosloveckým, která zásluhou obšírné životo-

pisné práce dra. P. Vychodila jest dkladn již vylíena. Jsou to

AI. Vojt. Šembera a Mat. Fr. Klácel. Oba pišedše z pokroilejších

Cech penášeli odtamtud do žírných niv moravských vlasteneckou

lásku, která vyplývala u nich jednak z poznané slavné minulosti

eské, jednak z pesvdení filosoficky zdvodnného, že lovk
je povolán pracovati o pokroku lidstva v mezích dané národnosti

své; oba šíili uvdomní národní mezi mládeží se stolice uitel-

ské, oba byli literárními i národními organisátory na Morav a

oba se posléze sdružili ku práci o vydávání prvního politického

deníku moravského. Proto také v publikacích Komise pedevším

jejich korrespondence byla by na míst.

Zatím nebylo lze na ni pomysliti. Poato tedy s korespon-

dencí dra. Jana Helceleta. Jakkoli muž tento nyní málo jest znám,
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svým asem stál v popedí spoleenského, literárního i politického

života na Morav i zasluhuje plnou mrou pozornosti, jakož snad

vysvitne z následujícího nártu životopisného. Korrespondence

jeho skoro celá byla pohromad a snadno pístupna, tak že

význanjších njakých doplku k ní nelze se již ani nadíti, lé-

by se objevila ztracená korrespondence Bož. Nmcové. Základem

jejím jest nejdležitjší ást její, dopisy Helceletovy dru. I. J.

Hanušovi, jichž spolu s konenými listy si. D. Hanušové jest

celkem 177. Doplky jejími jsou listy jiným pražským spisovate-

lm: V. Hankovi (4), P. J. Šafaíkovi (l),
i:

J. Ev. Purkyovi (1)

a pak druhému píteli Helceletovu z dob pobytu na Morav AI. V.

Šemberovi (14), jež rovnž zachovány v Museu království eského:

si. správní výbor musejní dovolil mi se vzácnou laskavostí nejer.

vydati tuto korrespondenci, nýbrž vyhradil mi také právo publikovati

dopisy ostatních buditel moravských, pokud jsou v Museu za-

chovány, zaež vzdávám tuto nejuctivjší díky.

Pepsané již své dopisy Ant. Boka z týchž sbírek pepustil

jsem p. archivái moravskému dru. B. Navrátilovi, jenž za to vý-

mnou ochotn mi obstaral pepisy list Helceletových M. a P.

Mikšíkum, jež zachovány jsou v zem. archivu moravském v Brn.

Jest jich celkem 14.

Rovnž výmnou za pepsané listy Klácelovy poídil mi

pepisy dvou listu Helceletových dru. J. Melicharovi a kurrendy

(viz pílohu lil.) p. proí. dr. St. Souek.

Devt dopis Helceletových dru. AI. Pražákovi s nevsedni

laskavostí zapjil k uveejnní, pipojiv také nkteré jiné listy, jei

se dotýkaly innosti Helceletovy a proto byly vhod k vysvtlivkám,

p. Vladimír baron Pražák, c. k. ministeriálnf rada v. v. ve Vídni.

Dalších H dopisu Helceletových D. Slobodovi poslal mi velmi

ochotn na mou prosbu p. technický inspektor M. Sloboda v Plzni,

dovoliv, abych je po utištní dal do Musea král. esk

tálo. V témže museu byl po otištni uložen dopis Fr. Sankota

dru. I.. Fritzovi, vnovaný mi p. dr. Janem Herbenem. Obsahuje
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velmi dležité zprávy pro djiny Mor. Nár. Jednoty za starostenství

Helceletova a proto zaazen sem, ježto nikde jinde by nenalezl

výhodnjšího umístní.

Ku práci své pídil jsem se ovšem také po písemnostech

spolkových bývalé Mor. Nár. Jednoty, potom Matice Moravské

z dob Helceletových, ale o písemnostech tch podle zprávy

p. editele dra. Fr. Kamenická nebylo vdomosti. Zatím však, co

se korrespondence tiskla, byly nalezeny a mezi nimi jsou také

dopisy Helceletovy i jemu svdící. Pes mj pvodní úmysl,

otisknouti tyto dopisy dodaten, byly usnesením výboru Matice

Moravské (na návrh Komise) ponechány pro samostatnou edici

archivu Matice Moravské, ježto tvoí nedílný celek s ostat-

ními vcmi nalezenými.

Veškery ostatní dopisy zde otištné pocházejí z pozstalosti

dra. Jana Helceleta, kterou chová vnuk jeho p. Ph. Mag. Mojmír

Helcelet, zemský lékárník v Brn; ten zaslal mi je velmi laskav

po upozornní p. archiváe dra. B. Navrátila rovnž jako zápisky

a jiný materiál, jehož bych mohl k práci použíti.

Marn jsem se doptával po zbytcích korrespondence Helcele-

tovy u rzných osob, s nimiž Helcelet bu jist nebo pravdpo-

dobn si dopisoval; tak u pí. Bož. Augustinové, vdovy po c. k. univ.

professorovi, po dopisech V. Zelenému, u rodiny c. k. berního Ed.

Bloudka, u p. správce Karla ervenky na Smíchov, u pí. L. Kocu-

rové po korrespondenci si. Karoliny z Ottensteina a zbylých snad

náhodou dopisech I. J. Hanušovi, u p. P. ehoe Jokla, knihov-

níka Králové kláštera starobrnnského O. S. A., po dopisech

Klácelovi a pozstalosti dra. Tom. Bratránka, u p. c. k. vrchního

revidenta Prokopa ryt. Mezníka po korrespondenci se f c. k. dvo.

radou Ant. ryt. Mezníkem, u si. Bohdany Nmcové po korrespon-

denci Helceletov s Bož. Nmcovou (ztracena ve zmatku váleném

r. 1866), u pí. A. Musilové, vdovy po knihkupci jihlavském, a u

p. dra. J. Chluma, advokáta v Jihlav, po korrespondenci zv-

nlého MUDra. L. Fritze, u t dvo. rady Alfr. Regnera ryt. z Bley-

lebenu (prostednictvím p. vlád. rady V. Vávry), u rodiny f c. k -

místodrž. rady Fr. Sankota, u p. spisovatele a redaktora Svetozára
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Hurbana Vajanského, u p. MUDra. St. Vlka v Kromíži, u p. dra.

Jak. Všeteky po dopisech v korrespondenci J. B. Mullcra (pro-

stednictvím p. dra. St. Souka), u p. Fr. Vymazala, spisovatele

v Brn, u vdp. P. J. Wurma, konsistoriálního rady v Olomouci

(prostednictvím p. ed. J. Bartochy).

Souástí tohoto souborného vydání korrespondence Helcele-

tovy mly býti listy psané J. Helceletovi a díve již uveejnné

p. c. k. vládním radou Vine. Vávrou, gymn. editelem v Perov.

Novým jich otištním však byl by rozsah této knihy ješt více

vzrostl, a proto pojaty sem pouze odkazy k nim jak v poznám-

kách pod regesty, tak potom i v asovém pehledu korrespondence

na str. 613 a n., jen že ovšem tuto zstaly neíslovány a jsou

tištny písmem kursivním.

Nejvíc (24) listu je uveejnno v Hlídce 1899 pod titulem:

,Dr. Ign. Hanuš a Dr. Jan Helcelet.' Pedtím v Hlídce 1896

(str. 520—522) vydán byl list Hanušv Helceletovi ze dne 2. února

1861 pod titulem ,Ku sporu o pravost rukopisu Kralo-

dvorského'; (titul už naznauje, pro práv tento list a

samojediný vyšel; je proto i bez úvodu, neúplný). Týž spiso-

vatel vydal ,Nové dopisy Boženy Nmcové' v M. 1896

(str. 296 a 547). Helceleta a osob jemu blízkých dotýkají se též

dopisy Bož. Nmcové, uveejnné v ,es. Lidu' a v ,Besedách

asu' 1910. Zato neuveejnné dosud zápisky ministra dra. AI.

barona Pražáka, jež chová u sebe p. baron Vlád. Pražák, podle

laskavého sdlení pán baronova nemají význanjších njakých

zpráv o J. Helceletovi; ovšem jinak budou zajisté vzácným pra-

menem ku poznáni osob a vcí moravských. Jest si jen páti,

aby byly, pokud lze, brzo uveejnny.

Pi edici korrespondence ídil jsem se tmito zásadami:

Pojaty sem všecky listy Helceletovy nebo svdící J. Helcele-

tovi, také jako starostovi Mor. Nár. Jednoty (Y

mly njakou dležitost zprávami a literárn nebo kulturn-

rickými, a politickými, mimo rodinné dopisy dvrné, nebo

vno, zcela všedního teré pro veejnost nemají

smyslu a byly b imné pro
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životopis, bylo jich na svém míst použito). Ti listy Klácelovy

psané Helceletovi, jsouce dležitjší pro poznání osobnosti M. F.

Klácela než adresátovy, ponechány k uveejnní p. dru. St. Soukovi

pro další svazek této publikace.

Dopisy sem pojaté byly uveejnny celé mimo nkolik málo

míst, nejdvrnjšího rázu, jež jsou oznaena takto: [ ]. Bylo

je na ten as ješt vypustiti jednak po pání rodiny pisatelovy,

jednak také podle platného ádu Musea království eského. Ostatn

je míst tch málo a mimo ti nedotýkají se vbec osob význa-

ných. Komu by šlo o n z píin vdeckých, dobere se jich podle

odkaz snadno; úhrnný seznam jich viz vzadu na str. 621.

Co do formy po pání redakce dopisy a zápisky uveejnny

jako text století 19. pravopisem nynjším, ne tedy zcela vrn,

se všemi hojnými chybami a chybikami interpunkními a pravo-

pisnými, bžnými pi chvatu, s jakým bývají psány listy pátelm

nejdvrnjším; jenom listy a citáty i vývody filologické psané cizími

jazyky ponechány zúmysln bez opravy. Rovnž ponechávány od-

chylky dialektické; jsou celkem nehojné a nedsledné. 1 jména vlastní

zstala vesms bez promny, jsouce vrným odleskem anarchie, ve

psaní jich tehdy bžné; ostatn v poznámkách je uveden tvar správný

a ten je potom vzat za základ také pro rejstík. Písmena pi rychlém

psaní vynechaná nebo zmnná, zkratky doplnné, aby byly

srozumitelný, místa porušená podle domyslu jsou vyznaena

hranatými závorkami
[ ]

; tak vbec vše, co je od vydavatele.

Dopisy jsou seazeny v poádku chronologickém; jen tyi

kusy, nepocházejíce od J. Helceleta, aniž jemu psané, pipojeny byly

vzadu jako pílohy, ponvadž tsn souvisí s touto korrespondencí.

V ele dopisu pod obvyklými regesty jest vždy poznámka,

vysvtlující provenienci kusu, a je-li dopis myln datován nebo

vbec bez data, i dvody vroení vydavatelova, ze kterých potom

list zaazen na místo píslušné. Také vyten zde vztah toho

kterého kusu k jiným, a již v edici této nebo jinde vydaným.

Z pehledu pak vzadu na str. 620 vysvítá, kde byl který list psán

a kam poslán, i když není tato okolnost zjištna datem listu a

razítkem pošty dodávací.
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Poznámky k textu listu jsou upraveny tak, aby každý

vzdlanec, i neodborník, proítaje listy došel bez obtíží potebného

vysvtlení jak o osobách tak o vcech, jež tu zmínny. Samotná

jména kestná doplnna chybjícími píjmeními a rovnž vysvtleny

pezdívky pi každém list znova; tím sice vzrostl poet

poznámek, ale za to odpadá tenái obtížné hledání v rejstíku.

Jedná-li se o njaké vci v ad list, je v prvém z nich

vždy odkaz na všecka místa následující, kde se v jednání po-

krauje, ale v každém list dalším již pouze revokace k listu,

kde se jednání zaíná. Ježto se mi však ješt mezi tiskem dostalo

nkterých nových kusu korrespondence, které bylo dodaten za-

aditi na píslušné místo, odkazy tyto na nkolika místech již

neodpovídají definitivním íslm list i butež laskav tenáem

korrigovány, než bude vydání používati, podle oprav vzadu pipoje-

ných. K nim pidány také doplky a opravy zbylých chyb tiskových.

Identifikace v poznámkách provedena u všech význanjších

osob pipojenými hlavními údaji životopisnými tam, kde po prvé

o nich zmínka v textu, tak jako bibliografické údaje pidány, kde

se o té které knize ponejprv mluví. Tam, kde nebylo lze osoby

zjistiti, poznamenáno to zpravidla výslovn.

Že jsem se dobral až na tyto skrovné výjimky potebných

údaj, za to dkuji ochotným pátelm své práce. Z nich zpráv)

o rodinných pomrech Helcelctových podal mi s obvyklou svou

vlídností p. c. k. editel dr. Jan Reichert a mohl jsem je pozdji do-

plniti i rektiíikovati ze vzpomenutých již zápiskv a rodinné korres-

pondence od p. Ph. Mag. Mojmíra Helceleta. adou dkladných

tlivek, týkajících se rodiny a innosti 1. .1. Hanuše, pispl

mi p. prof. Ot. Josek ze svého obšírného životopisu Manu

pipravuje k tisku, a pí. 1.. Kocurová, rozená Hanušova.

1'. e. k. vlád. rada V. Vávra ml od zvnlého dra. Ctibora

léta vypjen pepis celé korrespondence Helceletovy Hanu-

poízené dr. <:t. Helceletem, a pipravoval ji pvodn k vy-

..; pepisu. Slyše mé práci, penechal

mi las :ek svj materiál, pepsaných i listv,

ylo mi potom podle originál musejních opraviti,
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ježto pepisy dra. Ct. Helceleta nebyly ani vrné, ani úplné.

Nkteré poznámky, jimiž byly pepisy ty již opateny, jsem po-

nechal s pidanou znakou autorovou [V.]. Rovnž p. Jos. Bartocha,

c. k. gymn. editel v Uh. Hradišti, pipsal mi nkteré vysvtlivky

na opisy list, jež jsem mu svým asem pjil k pracím literárním

;

pokud mi byly neznámy, ponechal jsem pi nich znaku [B.]. Jinak

ovšem erpal jsem také z prací jeho, uvedených v poznámkách,

a z doplk k nim od p. dra. St. Souka, jakož i z poznámek

k otištným listm od p. V. Vávry.

I vzdávám tímto všem jmenovaným pánm srdené díky za

laskavou jejich pomoc. Nemenšími díky jsem povinován p. biblio-

thekái Musea král. eského, univ. prof. dru. . Zíbrtovi, kustodovi

p. dru. Václ. ezníkovi i všem ostatním pp. knihovním úedníkm
v Museu král. eského za jejich úslužnost pi používání materiál

musejních. Pan bibliotheká dr. . Zíbrt, když jsem byl dlouho

marn sám jednal se si. Zd. Šemberovou o zapjení literární

pozstalosti po zemelém AI. V. Šemberovi, se nejvíce piinil o to,

aby získal pozstalost tu Museu král. eského a tak uinil ji pí-

stupnu veejnosti; tím získal si zásluhy nejen o vydání tohoto

svazku korrespondence, ale také o další, jež za ním mají následovati.

Posléze vdkem nejvtším jsem zavázán Komisi na vydávání

historických památek moravských pi Matici Moravské. Ujalaf se

hned od poátku s plným porozumním pro význam korrespon-

dence moravských buditel této publikace a pijala k vydání

korrespondenci J. Helceleta. Recensenty svazku tohoto z Komise

byli p. zem. archivá dr. Bohumil Navrátil jako redaktor publikací a

p. prof. dr. Stanislav Souek. Oba dali nejeden podnt ke zlepšení

díla po stránce formální úpravy vydání i co do vysvtlivek

;

p. dr. B. Navrátil pak laskav obstarával poslední korrekturu díla.

Na Smíchov dne 30. íjna 1910.

Jan Kabelík.





Jan Helcelet.

Východn tém od Moravského Krumlova v pkné kotlin

na bezích Jihlavky leží msto Dolní Kounice, od nhož pojmeno-

ván starobylý rod pán z Kounic, známé zíceninami kláštera Rosa

coeli, založeného 1181 Vilémem z Kounic. eské toto msto za

doby císae Josefa II. dostalo nátr nmecký, který mu zstal

podnes, a ze 3075 obyvatel (podle sítání z roku 1900) je pes
2000 ,obcovacího jazyka eského'; jsou Dol. Kounice ze zbývají-

cích mst moravských s eskou vtšinou, ale nmeckým zastupi-

telstvem.

V trudných dobách poátku 19. století, kdy pokraující ger-

manisace dosáhla vrcholu, vzešli z Dolních Kounic ti mužové,

jichž buditelské práce s vdkem jest vzpomínati; jsou to Jan
Helcelet, spolužák jeho, záhy zesnulý P. Tomáš Zrzavý
(1808—1840) a Th. Dr. P. Jan Ev. Bílý, bohoslovecký i lidový

spisovatel (1819— 1888). Kdežto tito dva jsou pvodu domácího,

Helcelet pošel z krve cizí: zjev jist ídký, zvlášt za okolností,

v nichž Helcelet vyrstal, ježto assimilaní síla našeho národa

vlivem historického rozvoje i zempisného položení našeho není

tak mocná jako u Polák nebo Maarv a stále ješt uprosted

kraj ist eských udržují se rodiny, které se svým okolím ne-

jenom národnostn nesplývají, nýbrž jsou mu krajn nepátelské.

Dd Helceletúv Baltazar byl kuchaem knížat-biskup basi-

lejských Bedicha z Wangenu a Geroldsecku (1775— 1782) a Josefa

Zikmunda z Roggenbachu (1782—-1794), jichž sídelním mstem
bylo msto Porrentruy (Pruntrut) až do r. 1792, kdy zabráno vítz-

nými vojsky republiky francouzské
;
pozdji kongresem vídeským

pieno bylo kantonu bernskému, jemuž dosud pináleží.

Baltazar byl podle zachovaného listu výuného 1 pvodu
nmeckého; pocházel z Ottobayern ve Švábsku a psal se Hoelzle.

V Porrentruy se oženil s Eliškou Hennetovou a nabyl tam práva

1 Všecky listiny zde dotené, pokud není o nich nic zvlášt poznamenáno.

zachovány jsou u p. Pharm. Mag. Mojmíra Helceleta v Brn.
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mšanského, jehož výhod potom ješt vnuk jeho požíval (167).

'

Ve francouzském mst tom však se rodina pofrancouzštila tak

dokonale, že r. 1847 již jen jediný z ní uml nmecky, a to z cest

emeslnických; 2 promna ta se jeví i ve psaní rodinného jména.

Jakkoli zprvu v matrikách tamních kolísá psaní Hólzelet a Hel-

zelet, toto se posléze ustálilo trvale. 3

A když vnuk Baltazara Helzeleta assimiloval se národu,

v jehož zemi zdomácnl, eská jeho rodina poeštila se opt
i píjmením. Po roce 1848 probuzené uvdomní národní vede

též ku pravopisnému poeštní píjmení; padají strašlivé zkomole-

niny: Praschak, Sersawy, Selnitschek a objevují se eští Pražá-

kové, Zrzaví a Zelníkové atd. Ba, hnutí zasahuje i nmecká
jména tch, kteí se hlásili za Cechy; z Ant. Matzenauera bez jeho

piinní stal se Macnúr 4 a pod. Jan Helcelet sám pál tomuto

linutí (60), a teba sám zpravidla se pidržoval matriního pravo-

pisu svého píjmení (skrovné výjimky v korrespondenci jsou ješt

pochybné), nebránil tomu, když na veejných projevech a pod.

tištno bylo jeho jméno s c, v rodin jeho pak ovládl tento

zpsob psaní veskrz; proto ho také zde užito, jím poínajíc.

Z devíti dítek Baltazara Helzeleta syn František Josef,

narozený roku 1781, vyuiv se obchodu vydal se do svta na

zkušenou a usadil se v Dolních Kounicích, kde r. 1806 pojal za

chof Antonínu, dceru Antonína Essa, bývalého knihtiskaského

tovaryše z Vídn, rodilou v Brn. 6

Z manželství tohoto vzešlo celkem sedm dítek, z nichž však

vyšších let dožil se jediné syn Jan, narozený dne 2. ledna 1812

v Dolních Kounicích, v ís. pop. 54.

Podle zpráv rodinných nevedlo se Helzeletovým valn. Snad

všeobecné klesání prmyslu soukenického, jemuž se Frant. Helzelet

vnoval, snad také nezkušenost jeho v této živnosti byly píinou,

že se podnik jeho ztroskotal. Rodina pak octla se v pomrech ne

1 íslice tukto uzávorkováni- znamenají ísla listu v této edici.

-' Podlr listu J. Helceleta choti (ze dne 12. íjna 1847), ien: sem ne:

' Výpis z matrik velmi ochotn obstaral mi vdp. /'. Charles Humaire.

viká v Porrentruy.

' flárodnl Noviny !*l l
> ís. 247. Jim :as,- psávali se dvojím zpsobem

vrh publikacích esky, V nmeckých zastaralým pravopisem : tak na p.
techniky brnnské II. Kolenaty Kolcnati.

dle výpisu : matriky, poízeného mi taskaVOSti ."'<//' P 'nv

Dolních Koiu:
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práv utšených v Brn, kde oba manželé potom zemeli, zanechavše

dti ješt nezaopatené.

Frant. Helzelet byl pamtliv francouzského pvodu svého a

Jan mu také francouzsky dopisoval; styk s píbuznými z Porren-

truy byl udržován stále, zvlášt s faráem J. Ktit. Helzeletem ve

Vollégi a s rodinou obchodníka Etienna Carraze v Porrentruy.

Ale rodinnou eí podle svdectví J. Helceleta byla eština; 1 také

Josef Helcelet, jenž zemel r. 1844 jako voják v Uhrách, psával

bratrovi esky.

školní vzdlání dítek v Dolních Kounicích bylo dobe

postaráno uitelem J. Komárkem, jenž byl znám a chválen jako

dmyslný vychovatel mládeže. 2 Jan Helcelet, který uren byl na

studia, vychodiv školu dán byl na gymnasium do Brna; tam se

živil kondicemi v rodinách mšanských i úednických a zdomácnl

tak v rodin Móllerov, která pro další jeho životní osudy mla
nejvtší význam.

V ádných rodinách brnnských pstn tehdy chvályhodný

smysl pro poádek i práci, ale za to mnoho bylo též utrpení pod

strohou kázní oteckou, která pece nedovedla zabrániti mladistvým

pokleskm a poblouzení dítek. 3 Nejinak bylo v rodin Antonína
Móllera, adjunkta, pozdji editele c. k. guberniální registratury

v Brn, a to tím více, ježto cho jeho odemela odrstajícím tem
dcerám, Rosalii, Antonii a Marii, když nejvíce potebovaly hejivé

lásky mateské. Bžné tehdejší práce domácí rozmnoženy byly

u Móller idším v mst pedením (3), ale ani stránka duševní

nebyla zanedbávána: syn Moic dán na studia, dcery vyuovány
soukrom doma, pstovaly zpv, hru na kytaru i na klavír a nej-

mladší s nevšedním zdarem i malbu (1—5).

Živel eský v Brn nebyl ani v tehdejší smutné dob národ-

nosti naší poetn tak slabý, jak by se zdálo podle nepatrného

významu jeho. Bylf píliv z eského venkova stále mocný, tak že

ješt podle sítání obyvatelstva z r. 1856 bylo Nmc v Brn jen

8900, ostatních 35.000 pak byli .Slované', 4 jak nazýváni tehdy

echové moravští, aby byli odlišeni od ech v království. Pesun

na velký prospch Nmcv nastal pozdji prudším útlakem

1 Viz zde poznámku 4. na str. XL.
2 K. Šmídek, .Tomáš Jaroslav Zrzavý'. Kvty' 1841. ís. 5 a 6.

3 Rodinný život brnnský v polovici 19. st. pesn podle podáni rodin-

ného ve form belletristické vylíila Bronisl. Herbenová (pseudonym B. Kostka)

v .Belletristické píloze asu' 1899, N, ís. 1. a n. podtitulem ,Mj ddeek'.
* Moravské Noviny' 1861, ís. 7.

li
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národním, jakmile echové uinili první nábhy k organisaci

kulturní i spoleenské; nmecké úednictvo, školství i kapitál

psobily mocn na neuvdomlou a mkkou massu eského lidu,

jehož rodiny se již v druhé generaci odnárodovaly, protože ne-

bylo eských škol, a ostatek dovršila následující sítání podle

Jazyka obcovacího'. V rodinách mšanských namnoze mluvilo se

.moravsky', ale z nich vycházeli potom už sloupové brnnského

Nmectva: tak potomstvo Jana Karafiáta, jenž penžitou podporou

umožnil vydati Jungmannv peklad Miltonova .Ztraceného Ráje',
1

tak Moic Kellner šlechtic z Bríinnheimu, jehož matka neumla
le esky a j.

2 V letech osmdesátých koloval v eské spolenosti

brnnské výrok svdka jist nepodjatého, biskupa brnnského

(1871— 1882) Karla Nóttiga, jenž kterési eské deputaci pravil:

,Ani byste nevili, jací Nmci se zde esky zpovídali!' Bylo,

vru, i v Brn Bernard Žárv až bda a hoko!

Ant. Móller byl národnosti nmecké a jsa josefínským byro-

kratem mluvil jen špatn esky. Cho jeho Rosalie, rozená Saá-
ková z Uher. Hradišt, byla pvodu eského (7), ale neuplatnila

rodného jazyka ve své rodin, jejíž všichni lenové znali eštinu

jen velmi nedokonale. Zato chovanec Móllerových Adam Špaek,

potom fará ve Studené, pocházeje ze zachovalého slováckého

venkova, zstával i v nepíznivém prostedí brnnském vren své

národnosti a bylo teba jenom vnjšího popudu, aby probuzen byl

v uvdomlého echa, rovnž jako milý jeho druh Jan Helcelet.

R. 1829 30 Helcelet zapsán byl na filosofii spolu s krajanem

svým Tomášem Zrzavým, Adamem Špakem i jinými ješt páteli

z gymnasia; celkem bylo filosof 209, z nichž už podle jména

bylo na sto pvodu eského. Do druhého roníkn 1830/31 zbylo

jich zapsaných 137, z nichž opt s polovici národnosti eské.

Uiteli jejich byli Václav Talský, Benedikt Richter, Fulgenz Siisser,

eho Volný a Aurelius Thalcr, jehož místo v druhém roníku

zaujal Bedich Franz, potom kollega Helceletuv na filosoficko

fakult v Olomouci. 3 Podntu vlasteneckých s kathedry nebylo.

V mst nejinak. Nebylo potuchy po eskem život spole-

enském ;
jenom nkolik uvdomlých jednotlivc se asem schá

pohovoiti si o vcech literárních a tšiti se nadji v lepši

Ke vzácnému horliteli pro istotu spisovného jazyka P. Dominikovi

/ •

'ru. Theoá r"i\
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Kinskému pibyli tam oprávci jazykoví šlechetný Vincenc Ziak (Žák),

jenž tehdy v Brn kaplanoval, a nešastný František Dobromysl

Trnka; k nim jako výborný organisátor pilenil se r. 1830 Alois

Vojtch Šembera a j. V zátiší kláštera starobrnnského dozrával

v píštího buditele mládeže Matouš Frant. Klácel. Místo jeho mezi

studentstvem zastoupil na as Fr. Cyrill Kampelík, jenž s nevšedním

úspchem uil je správné eštin i vštpoval jim lásku k ubohému
národu, zárove s Helceletem studuje na ústav filosofickém. 1 Mezi

nejlepšími páteli Kampelíkovými tam i pozdji v bohosloví byl

Adam Špaek, dobrý pítel Helceletv; není tedy asi neoprávnná
domnnka, že Kampelíkem také uvdomen byl Helcelet, jenž ve svém
nejstarším zápisníku z r. 1834, teba nmecky psaném, mluví již jako

uvdomlý ech a odkojenec ,Slávy Dcery'. Ze studenta plynn
a šastn nmecky veršujícího 2

stal se vroucí rodomil, který po-

kládal sám zase za povinnost buditi jiné a psobil v tomto smysle

pedevším v rodin Mollerov.

Za studií filosofických Helcelet vyrostl ve štíhlého mladíka,

jemuž nevaln svdil pobyt ve školních síních. Snad toto chatrné

zdraví, snad i nedostatek prostedk hmotných po ukonených studiích

filosofických jej piml nastoupiti dráhu emeslnou. Vyuiv se

mlynáství a rok pobyv jako tovaryš u Ant. Gúnthera v Bezí
u Nákla na Litovelsku, s emeslnickou knížkou nastoupil krátký

vandr po Slezsku a echami do Brna r. 1834, na kterýžto as až

do stáí rád vzpomínával. 3

Ale touha po dalším vzdlání pudila ho znova na vyšší

studia, jež dokoniti umožnno mu pispním malíe Karla Mayera

(117); bylf Helcelet za studií universitních ve Vídni 1834/5—1837/8

osiel a otecké ddictví jeho bylo zcela nepatrné. Z vídeské nemoc-

nice pinesl si jako medik také neštovice. Aby uspíšil svj doktorát,

odebral se na universitu do Padovy 1838 9, a když po novém
ád zkušebním i tam terminy rigorosní upraveny podle jednotných

norem, vrátil se opt do Vídn. — Tam nabyl dne 9. ervna 1840

1 Obšírn vylíil toto prostedí brnnské a psobení Kampelík ovo Karel

Šmídtk : .Literární rach na Morav' v novjší dob. MM. II. 1870, (str. 1—17,

65—76, 97—111, 168—186).
- V rukopise zachován .Fragment einer komischen Epopé verfaflt nach

beendigter Reise nach Buchlau von Joh. Helzelet, Rhetor im J. 1829" a

nco drobných nmeckých básní.
3 Viz zde listy ís. 152, 266 a 279 i brožurku ,Der Reich srath. Biogra-

phische Skizzen der Mitglieder des Herren- und Abgeordnetenhauses des

osterreichischen Reichsrathes' (Wien, 1861), str. 40.

a*
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hodnosti doktorské, podav za dissertaci práci ,Conspectus
aquarum medicatarum Moraviae' (Vindobonae, bez udání

roku, str. 26 v 8 ),
1 a hned potom dne 11. íjna 1840 také se

stal magistrem porodnictví.

V dissertaci doktorand hlásí se jako ech hned mottem své

práce ; jsou to slova zamilovaného básníka jeho Jana Kollára

;

.Když se erpá zídlo, vodu množí'. Také všude k nmeckolatin-

ským pojmenováním místním pidává jména eská.

své práci upímné hned v úvodu prohlašuje, že ,málo

dostaí k náležitému poznání a vhodnému užívání léebných vod

moravských'. Vypoítávat prost na základe dvanácti pramenu

vzadu uvedených-, tu šíe, tu strunji se rozepisuje, jednotlivá

zídla moravská po šesti krajích tehdejších a uruje pibližné

podle nejoblíbenjší tehdy soustavy F. K. Hartmanna, 3 mezi jaké

vody které z nich náleží, na p. sirnatá, kyselka, železitá; nkde
není ani takového zaazení. Ve spisku jsou uvedena tato místa

s léebnými vodami: ej, Selec, Tišnov (,Svatá studénka'),

Tebovaov, 4 Ondejov, Slatnice [Velké], Klusov, Irmsdorf,"' Peters-

dorí," Linhartice, Raudenberg, 7 Tscheschdorf, 8 Losin [Velký], Vro-
vany, Bocho, Teplice u Hranic, Bezová u Uh. Brodu, Buchlovice

(,Smradovka neboli Smradátka'), Hluk, Korytna u Uher. Brodu

(.Smrdavka), Koryany (,Svatá studénka), Luhaovice, Napajedla,

Nezdnice", Petrov, Provodov, Štp, 10 Sucholazy, Záhorovice.

Mašuvky [Hluboké], Jihlava, Popelín, Pozdátek, 11 Slavonice

;

celkem 34.

Práce je ist kompilaní a s medicínského stanoviska ovšem

bezcenná; ale mladý autor neiní ani nároku na vdecké její

hodnocení. Povoln oekává posudku svých krajanu, netouže, le

po jménu ,ádného vlastence'. 1 -'

diplomu Helceletov je titul dissertace uveden nesprávné

Hlavn užil známého Tomáše Jordána z Klausenburka apakJ, Ki

Beschreibung aller Gesundbrunnen unii Báder <lrr Osterreichischen Mon
il.in

Filip Karel Hartmann (17 universitní p 'idni u

urnu itl :• OOOru

1 li. imartice. uino

i, tlpa.

Devél thesi "<> poslední Helceltl uril na

obhájenou pi
podle dnešních by jen
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Dissertace zstala také jedinou prací Helceletovou z oboru

medicíny, ježto autor pozdji svým povoláním odkázán byl na

pole jiné.

Není pochyby, že na mysl básnicky naladného mladíka,

který si místo modliteb brával do chrámu Horáce (152) a s láskou

se obíral hudbou i umním výtvarným, mocn i blahodárn p-
sobil pobyt, teba krátký, pod slunným nebem starobylé Padovy;

ale v korrespondenci jeho z té doby marn bychom hledali do-

klad toho. Obsahuje jako pozdjší vídeská hlavn zprávy

o studiích, o život v mst, ale zejména vzpomínky na Brno a

touhy po dívce, které byly psány a která se stala Helceletovi

družkou životní.

Byla to Marie Johanna Móllerová, nejmladší z dcer Ant.

Móllera, narozená roku 1816. Dívka z úednické rodiny, vycho-

vaná po nmeku, mla málo porozumní pro vlastenecké snahy

mladého horlivce, který však se neodstrašil jejím odmítáním

,hrozné eštiny 4

. Jsa jejím domácím uitelem, ítával s ní eské

knihy, psával esky, zpívával eské písn a žádal, aby i za ne-

pítomnosti jeho se cviila, opisujíc z eských knih; bylof jeho

páním, aby ,za žádnou cenu nezanedbávala pokladu eské ei'. 1

Uí ji eštin i listy svými, peliv a pracn je opatuje nmec-
kými glossami, aby byly tenáce srozumitelný (1—7), a iní jí

prudké výitky, když se jí znechutilo je ísti (7). Posléze povolil,

aby jí usnadnil tení dopisv a psal potom znova nmecky, vymíniv

si však, aby se cviila dále v eštin, opisujíc básn. Ale k svátku

Mariinu pozdravuje ji opt eskými verši 2
,
jež mu plynou lépe ze

srdce. Uvážíce, že i první rodinné listy K- Havlíka byly nmecké 3

a že také Fr. L. elakovský nevst své z eského msta i eské

rodiny s poátku dopisoval nmecky 4
, oceníme plnou mrou vla-

stenecký zápal chudého eského studenta, který se na své nevst,

bute z nich zde uvedeny jako zvlášt píznané tyto dv: 7. ,Consilium

Hesiodi: ante annum tricesimum vitae suae uxorem ducere oportere, raro

impune negligitu a 8. Amor Platonicus morbus'. — Helcelet jako professor

potom vyslovil se proti nuceným doktorským disputacím, Akta filosofické

fakulty olomoucké, 1848 ad 191 ze dne 31. srpna.

1 V dopise ze dne 24. dubna 1840, který sem nepojat.

2 V list ze dne 11. záí 1840, jenž rovnž neotištn.

3 L. Quis : .Korrespondence Karla Havlíka', Praha, 1903.

1 Fr. Bílý : .Korrespondence a zápisky Frant. Ladislava elakovského'

.

II. 1. Praha. 1910.
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dcei zámožné úednické a mšanské rodiny, neúprosn domáhal,

aby respektujíc drahý mu jazyk také jej náležit ovládala.

Roku 1841 Helcelet pokraoval jako léka v praksi nemoc-

niní u sv. Anny v Brn, a téhož roku 8. ervna pojav Marii

Móllerovu za cho, usadil se jako praktický léka v Olomouci.

Nelze íci, že by se cho jeho byla stotožnila s národními a

literárními snahami Helceletovými; zstaly jí namnoze cizí, což

manžel její vždy tžce nesl. Byl to dlouhý a úporný boj dvou

rzných svt, spojených v jediné domácnosti, ale cílevdomá

pevnost mužova v nm zvítzila; ne bez dissonancí, jež se sladily

pibývajícími lety a tím, že Helcelet vždy více oceoval domácké
ctnosti své choti, její oddanost a péi o blaho jeho i dítek, které

mu povila.

Bylo nutno o tchto okolnostech zde šíe se zmíniti, jednak

abychom pochopili ty stránky korrespondence, které se dotýkají

rodinného života Helceletova, jednak ježto je to typický obrázek

rodin tehdejší intelligence na Morav. Vliv znmilých mst a

nedostatek eských škol v nich ješt v pozdjší generaci odcizoval

nám ženy moravské a zjev, že nejen ženy, ale ani dítky pedních

vlastenc neumly esky nebo zstávaly národn zcela lhostejný,

poškozoval tžce náš rozvoj na Morav.

Helcelet provedl národní oistu ve své rodin dobe,

eských škol pro dítky jeho nebylo, posílal je aspo do škol,

teba vzdálenjších, kde bylo eské uitelstvo, a sám je vedl

v duchu eském a vzdlával, konaje s nimi výlety a cesty. Ti
z dítek pežily rodie: syn Ctibor, pozdji advokát a íšský

poslanec ve Vyškov (1844— 1904), dcera Božena, nyní vdova po

advokátu v Uh. Hradišti, bystrém politikovi a posléze lenu zem-

ského výboru moravského, dru. Josefu Fanderlikovi (1839 1895),

a nejmladší Miroslava, provdaná za dra. Jana Reicherta, editele

c. k. eského gymnasia v Tebíi, nyní ve výslužb tamtéž.

V Olomouci Helcelet zanechav lékaství, které jeho po

málo svdilo, stal se professorem polního hospodáství, maje

k novému povoláni za prpravu jediné hospodáský kurs, absol-

vovaný za studii ve Vídni 1

; odborných .skol ostatn tehdy vbec
nebylo.

Doplující jakous ástí university olomoucké byla tai

stavovská akademie, urená k tomu, aby chovanci její pede-

vším šlechtického rodu mohli se vzdlávati právnicky, vycviiti

- r Relchsrath: Str. W.
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v tanci, jízd a šermu, pozdji též v jazycích a pod. Od r. 1808

zízena pi ní stolice polního hospodáství 1
, s níž od r. 1824

spojena i stolice pírodních vd, od r. 1831 pak stolice jazyka a lite-

ratury eské. Celkem bylo na akademii té deset uitel, z nichž

professor pirozeného práva, professor práva ímského a církevního

a professor hospodáství a pírodních vd byli zárove professory

universitními 2
. Také zprávy o pednáškách a docentech stavovské

akademie proto bývaly pileovány jako doplnk k úedním
programm universitním.

R. 1841 zemel prof. Jan Karel Nestler, po nmž Helcelet

jal se od 1. íjna 1841 supplovati polní hospodáství a pírodopis

se substituním platem 900 zl. až do roku 1846, kdy jmenován

professorem nejvyšším rozhodnutím ze dne 3. února 1846, maje

platu 1200 zl.
3 Z ,Personal-Standu' universitního vidti, že ped-

nášel 6 hodin týdn polní hospodáství podle L. Trautmanna:

,Versuch einer wissenschaftlichen Anleitung zum Studium der

Landwirthschaftslehre' (Wien, 1835), pozdji podle J. Burgera

:

,Lehrbuch der Landwirthschaft (Wien, 1838), pírodopisu pak

podle V. Hempricha ,Grundrifi der Naturgeschichte fr hóhere

Lehranstalten' (Berlin, 1829), 4 hodiny týdn. Spolu s prof. Bed.
Franzem vedl správu kabinetu pírodovdeckého.

Sevení Olomouce pevnostními hradbami v polovici 18. století

stálo íši 10 milí. zl. st. a ochromilo na století další rozvoj msta,
aniž pineslo výhod, oekávaných se strany vojenské. 4 Jako sídlo

arcibiskupské Olomouc byla obývána etnými hodnostái duchov-

ními, ale pes to od té doby nabyla rázu pevážn vojenského

;

intelligence civilní tvoila odtud jen nepatrný ostrvek mezi

množstvím vojenských uniforem a klerik. Povahám, toužícím po

živjším ruchu myšlenkovém, po širším psobení, bývalo záhy

úzko v tom mst sklíeném ponurými hradbami, jehož život

nabyl jakéhosi stísnného rázu, jestliže nepokládaly dostatenou

1 Prvním professorem byl Josef Vobrázka (1810—1820), druhým Jan

Kar. Nestler (1820-1841).

AI. V. Šembera: .Stavovská akademie v Olomouci' M. 1840, str. 200 n.

Viz také: UElvert ,Geschichte der Studien-, Schul- und Erziehungs-Anstal-

ten in Máhren und Osterr. Schlesien'. (Briinn. 1857), str. 378. a J. Bartocha

:

.eština na bývalé universit a stavovské akademii v Olomouci.' Olomouc. 1905.

3 Akta filosofické fakulty olomoucké z roku 1849, cis. 75.

* ,V míru pohrbíš milliony, V boji budeš zbytená', pje Helcelet

v básnice ,Na Holomouc'. (Rkp.)
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náhradou za to dvrnost pátelských svazk, jež byly za tchto

okolností tím radji uzavírány mezi muži stejného smýšlení.

Helcelet pidružil se k neetnému kroužku eských intelli-

gentv olomouckých, jehož starostou byl MUDr. Frant. Mošner
(1797—1876), professor porodnictví pi tamním lékasko-chirur-

gickém uilišti. Ve chvále vzácné povahy tohoto muže byli všichni

jeho známí za jedno; Helceletovi ve vzpomínkách pipadal jako

njaký novovký Štítný (92). Stál uprosted živlu nmeckého od

prvních skrovnikých záblesk eského života olomouckého v letech

ticátých století 19., jsa sám tetí tichým tenáem eských list

v kasin, a ješt jako staec povolán byl z úcty k svým zásluhám

národním i literárním v elo založené Obanské Besedy v Olo-

mouci za nového rozvoje národního na Morav v letech šedesátých. 1

Bližší vkem byl Helceletovi AI. V. Šembera (1807—1882),

po Ant. Bokovi od r. 1839 druhý professor ei a literatury

eské na stavovské akademii v Olomouci. Za jeho píkladem

Helcelet psobil ve smyslu vlasteneckém ve škole i mimo ni.

Spolu putovávali po Han, kde Šembera zvolna shromažoval

materiál k svým pozdjším pracím : ,Základm dialektologie esko-

slovenské' a map Moravy, pi tom i jinak vlastenecky úinkujíce;

Helcelet vedl na p. revisi út Šemberovy Matiky Moravské 2 a

spoleným jejich úsilím bylo sebráno na eskou prmyslovou

školu v Praze 300 zl. (IV). Dítkám Helccletovým byl Šembera

kmotrem.

Jinými leny pátelského kruhu toho byli MUDr. M. Otto,

gymn. prefekt Fr. Vašura a j., po nichž ovšem picházeli noví

druhové mladší: bratí Ant. a Jaroslav Beckové, továrník Kr. Bíza,

nkteí vlastenecky smýšlející kuží, zejména Arthur sv. pán

Kónigsbrunn a j.

Ale nejdležitjší pro Helccleta byl pátelský jeho svazek

s drem. Ignátem Janem Hanušem (1812—1869), když tento,

ibv byl aspo blíže rodné Praze, ze Lvova peložen jako pro

filosofie na universitu v Olomouci. Dv léta pouze pobyl tam

Hanuš, ale krátká doba ta staila, aby pátelské toto sdruženi

potrvalo až do jeho smrti. Mimo pátelství Fr. 1.. elakovskdio

. VI. Kamarýtem a Jos. Jungmanna s Aut. Markem nemáme

píkladu s\azku dvou spisovatel našich, jenž by byl tak \>

1 Viz J. Bartocha na uv. m. str. U>

Píloha /•• Mor. Novinám' 1849 ls >'/.
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znamný pro celý další život obou pátel, tím vzácnjšího, ježto

byl uinn ve vku již mužném.

I. J. Hanuš byl zajisté muž nevšední: prudký, svérázný,

dobyvaný ve vd jako v život; jeho konené ocenní zstává

dosud literárním dluhem. Upímný a srdený Helcelet podlehl

mocnému vlivu osobnosti Hanušovy, zvlášt když Šembera po-

átkem školního roku 1847/48 peložen byl s akademií stavovskou

do Brna, kdežto Helcelet ponechán byl pi universit v Olomouci.

Filosofické vzdlání Hanušovo, jeho neúmorná pracovitost a zase

vzácné porozumní pro krásy a prchavé radosti životní psobily

na Helceleta nemén nežli kouzlo duchaplné a vzdlané a pi
tom zase domácké choti Hanušovy Laury, rozené Nádherné, ve

které vidl pímo vzor pravé ženy.

Ješt jsa vzdálen, Hanuš dále psobil na Helceleta, jenž za

pravé svátky životní pokládal shledání s odlouenými páteli,

zvlášt v harmonickém kruhu rodiny Hanušovy v Praze a jejích

známých. Byl to hlavn Hanuš, který listy uroval pátelské styky

a svazky Helceletovy s Klácelem i B. Nmcovou. Ale jakkoli

Helcelet byl z této dvojice více stranou receptivní, pec opt
korrespondence jeho svdí, že navzájem pobratimu svému mnoho
poskytoval : pedevším radostné uznávání celé Hanušovy tvorby

literární a každého jeho úspchu, tím vzácnjší pro autora pi

chladu spisovatelské obce eské k mnohým jeho pracím literárním,

ochotnou pomoc radou i skutkem ve všech dležitých chvílích

života Hanušova, zejména však pi eských spisech jeho, jichž

Helcelet býval korrektorem a zárove prvním kritikem.

Vedle spolenosti mstské Helcelet ile se stýkal také s ven-

kovem. Svdí o nevšední vnímavosti jeho,' že od dob svého dtství,

stráveného na venkovském msteku, podržel živý smysl pro lid

venkovský, jeho slovesné plody i ryzí jazyk. Romantikové za studií

tuto zálibu v nm rozmnožili, tak že si poídil sbírku moravských

písní lidových; 1 nejisto ovšem, byla-li výpisem ze sbírek Sušilo-

vých i snad byl-li Helcelet sám jich sbratelem, ježto nedocho-

vána. Za pobytu svého v Olomouci pak již odborem svých ped-

nášek odkazován byl všímati si života samorostlého hanáckého

lidu. Brzy se nespokojil krátkými vycházkami do okolí, nýbrž

konal delší prázdninové výlety: roku 1842 po bývalém kraji pe-

rovském (zde str. 365—375), roku 1843 po Slovensku (str. 575—592)

1 Podle zprávy v dopise M. Móllerové ze dne 20. záí 1840, jenž sem nepojat.
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a roku 1845 po Tšínsku a Valašsku (str. 592—596), jako byl již

za svých studií poznal Brnnsko a stední Moravu.

Potom za heslem, jež si zapsal do zápisníku z roku 1847,

,V cizin nejlíp poznáváme i pednosti i vady vlasti' pouštl se

na delší cesty: r. 1847 po Solné Komoe, Korutanech, Tyrolsku,

Švýcarsku (za svými píbuznými), potom nazpt jižním Nmeckem
a echami; r. 1849 byl v Krasku, Korutanech a opt v Solné

Komoe; r. 1850 v Praze a v Drážanech, 1851 ve Vídni a v Praze,

1852 v Praze a v Jiín, 1854 ve Vídni, v Solné Komoe a v Ba-

voích. Pozdji se stával na cestách prvodím svých dtí, sám
už pestávaje nejradji na pobytu v nkterém ústraní alpských hor

a kišálových jejich jezer, jejichž krásy vždy líil slovy nej-

vroucnjšího obdivu.

všech zachovány jsou v obyejných kapesních zápisnících

16° formátu zápisky — ím dále, tím strunjší — jež inny vždy

cestou a proto psány tužkou, doma pak asto znova petahovány

inkoustem, aby byly itelnjší. K nim se druží mapy, nárty z cest,

plány cestovní a záznamy osob, s nimiž se cestou stýkal, z ehož
vidti, že Helcelet nebyl jenom povrchním turistou. Proto nemohl

se rozeháti pro letmou cestu Dalmácií s dr. AI. Pražákem (142),

k níž ani nedošlo.

Zápisky byly patrn ureny k širšímu zpracování pro obe-

censtvo, ale k tisku zpracován a vydán anonymn v ,Koled' III.

1853, str. 263—269 jen
,
Pechod z Gastýnského Mokrého

pole pes Zlatohorský Tur do S [v a té] Krve. Z rukopisu
,Pouf Moravce do Alp. V srpnu 1847.' Ostatní zstaly ruko-

pisem v zápisních knížekách, odkud do tohoto vydáni pojaty

aspo rozsáhlejší záznamy o cestách po Morav, Slezsku a Slo-

vensku, jež patrn autoru samému byly nejmilejší. Jsou v nej-

pevnjším zápisníku v plátn vázaném, formátu velké osmerky,

který asi byl uren k zápism cestopisným, ale jehož vtšina potom

zstala nepopsána.

Vedle záznamu drobných píhod a nehod cestovních Helcelet

podává v nich zajímavé píspvky ku poznáni hmotného i duševního

stavu našich zemí, všímá si pomru národnostních, zvlášt pak

vcí hospodáských, a jakkoli s láskou pozoruje lid,
1 jeho Iv.

1

/ prosted veUtosvtské spolenosti srdce jeho se skláni spise A* pro-

nu lidu. Jo mni milejší', píši- choti s ýcar 77. srpna 1947, pijití

k njakému srdenému Slováku, který mnoho nemá a dáti nemúie, ale co dá,

v upímným sni, , ni podává.' (LÍSÍ Sem nepojati
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zvyky i e, postehujeme u nho již jen slabounký záblesk senti-

mentálního názoru pedchozí doby na ,arkadskou prostotu a bla-

ženost' našich venkovan; dobe proniká a vrn zachycuje také

stinné stránky vtipných a bystrých Slovákv i Valach, najm
zhoubnost pálenkového moru i opozdilost hospodáskou, plynoucí

z nedostateného vzdlání lidu.

Co do formy vidti z nich a ovšem ješt lépe z tištného

úryvku cestopisného v ,Koled', že autor dovedl svže vypravovati

i plasticky líiti, teba slovesný jeho výraz je prostý; lidové okolí

má vliv také na dialektické zabarvování jeho záznam.
Ze všech nejzajímavjší jsou zprávy o pobytu Helceletov

na Slovensku r. 1843, jakýs drobný pendant k ,Cest Slováka

ku Bratrm Slovenským na Morav a v echách' (Peš, 1841)

od Jos. Mil. Hurbana, jež asi nebyla bez vlivu na Helceleta.

Z literát moravských Fr. Dobromysl Trnka již r. 1827 cestou

po Slovensku upevnn byl ve svém zámru provésti opravu

spisovného jazyka eského a r. 1841 Boh. Rajská rovnž jako

další cestovatelé z Cech byla nadšena ideálním životem tamjších

rodomil. 1 Po nich tedy Helcelet ve smyslu ideje Kollárovy chtl

poznati kus vlastí slovanských, aby potom tím zdárnji mohl pra-

covati na prospch svého národa. Volil východní naši oblast jazy-

kovou, jež vábila jej jak krásami krajinnými tak ethnografickými

pvaby svými.

Do cestopisných záznam svých vplétá reflexe o smutném

postavení národnosti a jazyka našeho a z tlesné i duševní buja-

rosti lidu slovenského erpá nadji v lepší budoucnost lidu toho,

jejž pojímá ovšem jako souást národa eského. Navštíviv také

J. M. Hurbana, stal se práv svdkem toho, jak pipravována byla

na Slovensku dalekosáhlá odluka od spisovné eštiny. Za erstvé

pamti zaznamenal a dochoval nám obraz obou stran, ve které se

spolenost slovenská rozštpila rozhodným krokem Hurbanovým
a Štúrovým a z nichž generace starší brzy potom skoro vesms
octla se v táboe mladých.

Doba více než dvou vk lidských, která od té doby uplynula,

dovoluje nám posouditi, kolik se vyplnilo ze všech smlých nadjí

v pronikavou moc spisovné slovenštiny, která mla sceliti všecky

vrstvy spoleenské bez rozdílu náboženského, aby se vítzn elilo

náporu madarskému, a probuditi mocný národní život na Slovensku.

1 Bohuši. Rajské ,Z let probuzení' I. (Praha, 1872) str. 56. a n. a .Lite-

ratura eská 19. století' III. 1. str. 417.
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Helcelet sám, jenž v první chvíli jaksi byl ochoten smíiti se

s odlukou jako hotovou vcí (str. 579.), pozdji dospl ku pe-
svdení jinému a oste odsoudil rozkol ten i jeho pvodce
(str. 597.).

Dva další výpisky pidány sem (str. 596. a 597.), aby bylo

vidno, jak Helcelet smýšlel o vcech moravských a národních

snahách našich. Mínní o zvláštním prostedkujícím úkolu Moravy
mezi echami a Slovenskem bylo ostatn spolené veškeré skrovné

obci literární na Morav nejen v letech tyicátých, ale i pozdji.

Verše Helceletovy v cestopise obsažené jsou ukázkou jeho

básnické tvorby. Bylo tehdy, jak se Havlíek vysmíval, u nás pímo
vlasteneckou povinností básniti a tak neunikl této

,
povinnosti' ani

Helcelet, tož tím mén, ježto už jako gymnasista obratn veršoval

po nmeku. AI. V. Šembera jako V. Furchovi a M. Fr. Klácelovi

také Helceletovi pomáhal dostati se do proudu literárního a zaslal

básniku jeho z dob studií v Padov do ,Kvt' s podmínkou,

aby byla anonymn otištna. 1 Ale básn té v ,Kvtech' není a po-

chopitelno, že vydavatel bu neosmlil se ji vbec pedložiti

censue anebo že touto nepropuštna, známe-li ráz verš Helce-

letových ze zachovaných ukázek rukopisných.

Je to deset básniek pod titulem ,Tísky a louky pro
Moravany', jež tvoí skrovné sešitky 16stránkové v 8° ve dvojím

sepsání. Zdá se, že sepsání pozdjší bylo pvodn ureno pro

tisk za nastalého pobeznového uvolnní od pout censurních; ale

nedošlo k tomu. Teba skladby Helceletovy myšlenkov i formáln

se mohly uplatniti na p. v ,Týdenníku' než valná ást verš
jiných veršovat, neztratili jsme mnoho tím, že jich neuveejnil.

Pozdji patrn již verše neodpovídaly zvýšeným požadavkm
Helceletovým ; ale jako doklad smýšlení autorova jsou pece
zajímavý.

Líí se tu (,Bída moravské vlasti') bída Moravy, jejíž lid

ujamili Nmci a Židy, jsa bez zastanc, Ježto církev bez Cyrillu,

snm bez Karlu, Ctibor'; výkvt jeho (,St,iv vojenský') stává S<

ve služb vojenské jeho škdcem. Venkov podléhá pálence-otrav

(yZoufání*), rodný jazyk jeho spoután a všude hnusné odtizováni

',ZK duch'), zvlášt \ hlavním mst (,Na Holomouc'), od i

1

.1 I / Host. Pospíšilovi 16, 11. 1841, rkp. v Museu král.

1'oillr dopisu Semberova Pospíšilovi te iinr 6 kvtna 1844 tamta chova-

ného Helcelet pispl do Xvttt také nkterými drobnstkami, fichi
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ného pádu statených Moravanv u Hvzdy (,Na osmý listopad'),

kdy se na vlast pivalila cizota a jesuitstvo. Všecko to však ne-

stailo vlasti pohrobiti a básník, vyvolávaje pedstavy tžkých tch
ran a ved, chce jimi vznítiti lid, aby se v poslední chvíli vzchopil

k dstojnjšímu bytí. Tato tendence dala sbírece titul. Prostedky

k tomu jsou: svornost v národ a vzájemnost slovanská, inorodá

vle, isté lidství (.Výitky Morav'). 1 V tomto znamení volá všecky

dobe smýšlející v nový boj (,Drážlivá' a ,Vlastenecká') a pi

politickém procitnutí národa pje mu píse vítznou (Jarní
4

).

Vidíme, že ideovou výzbroj Helcelet vzal si úpln z J. Kollára,

jehož ,Slávy Dcera' od dob brnnských byla jemu i soudruhm
jeho pravým evangeliem vlasteneckým.

Co do formy druhý pepis básniek jeví týž odklon od pro-

vincialismv a tvar náeí východních k isté eštin spisovné,

který lze zjistiti též na literární produkci Šemberov a Klácelov.

Tiskem vydal Helcelet jenom nepodaenou výzvu ke svornosti,

,
Svatoplukovo napomenutí' (,Koleda' II., 1852, str. 238.) jako

veršovaný doprovod ke kalendánímu obrázku, snad za vlivu

tehdejšího rozkolu v Mor. Nár. Jednot. Stalo se tak anonymn
a Helcelet proto pochopiteln se mrzel na indiskretnost, kterou

bylo jeho autorství prozrazeno (72).

Tuším ne neprávem lze mu také piísti prvodní báse

,
Libuše a Pemysl' k obrázku Pemysla oráe v ,Koled' III.

1853, str. 250.—256. Je-li tomu tak, vzešla z nadšené tehdejší záliby

Helceletovy v RKZ., jejichž je slabým ohlasem, rozpádajíc. dj
,Libušina Soudu' dále až po šastný satek Pemyslv s Libuší.

Vedle archaism jsou i jednotlivá rení v ní z RKZ. pevzata

doslovn a poctiv také oznaena uvozovacími znaménky.

Z peklad jeho veršovaných uveejnna byla jediná ukázka,

a to Stanka Vraza (1810— 1851) ,
Žádej a dá tob' v .Týdenníku'

1848, str. 67.

V pozdjších letech Helcelet dal básnictví zcela výhost, a
práv jako zralý muž rád se kochával krásami zejména klassikú

starovkých. Jiskrnná poesie Fr. Prešerna (1800— 1849), která za-

líbila se již Celakovskému, uchvátila jej tak, že si poídil pro

soukromou potebu peklad jeho ,Básní' (podle vydání lubla-

ského z r. 1866), jenž zachován ve 160 str. malé 4° vázaný.

Helcelet naped naznauje si rozmr originálu i schéma rým,
naež pipojuje peklad básn prosou, pokud možná doslovný, ježto

4 Je to báse, v zápiscích ješt bez titulu, otištná zde na str. 583.
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se mu zdálo, že jediné tak lze
,podati dostatený pojem o mistrovské

form a obsahu originálu', 1 ehož prý se v peklade volném,

básnickém asto nedosahuje. Ale ovšem dnes tohoto mínní jeho

již nesdílíme. 2

Od kutí vlasteneckých verš veliká doba v památném beznu
roku 1848 odvolala Helceleta k innosti veejné.

Za tísn absolutismu bylo Helceletovi obmezovati se jen na

tiché psobení buditelské mezi studentstvem, jehož byl oblíbeným

uitelem a tudíž i rádcem (IV.), i mezi vnímavjšími venkovany (9).

Ale ani tichá sebevzdláván innost student eských neobešla se

bez odporu; bylyf jim asopisy odebírané a vykládané ve veejných

místnostech (8, 9) trhány a špinny nkterými nesnášelivci n-
meckými. 3 Za doby konstituní se tlumené díve protivy národ-

nostní ješt piostily.

Hned v prvních dnech radosti (17. bezna) velkonmecké
smýšlení Olomouan projevilo se žádostí o pipojení se k záj-

mm nmeckým a k povšechné veliké vlasti.
4 Objevil se sice

záblesk smyslu pro právo národnosti eské v petici studentstva

university olomucké ze dne 21. bezna o úprav školských vcí,

jejíž tvrtý odstavec znl: ,Vyuování v onch zemích, kdež krom
systemisované nminy mluví se též jiným jazykem zemským,
budiž i tímto uinno možným' 5 a do dkoslovné deputace univer-

sitní svorn zvoleni prof. Ondej L. Jeitteles, Fr. WeiB, H. Zeibig

a spolu s nimi Helcelet, kteí odevzdali ji císai. 6 Ale byl to práv
jen záblesk, který tím rychleji zhasl, když echové moravští proti

snahám Olomouan pipojiti Moravu k Nmeckému spolku jali

se volati po sjednocení zemí koruny eské. 7

Nastával na Morav boj, jehož heslem bylo u Nmc , Frankfurt',

u ech ,Praha'. Ale eského uvdomní bylo málo, a proto estnou
povinností každého, kdo dovedl perem vládnouti, bylo uvdomo-
vati lid a vzdlávati jej zárove, aby takto užil na prospch svj

1 V rukopise nu str. 108.

u ku poteb soukromé poídil si Helcelet kus pekladu
hilu u du

o

;','• (178) rov/u

JUr neue Zeit Beilage tu Nr. U -,• dur 8. ervence 1848.

' Týdenník 1848, ís li.

neue /.rif 1848, tis. 2., JanM.erný ,Boj napravo* <!'ruh,:

II.

.!>: neue Zeit •;,;.

.Brati '' dnr
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i národního celku vymožeností konstituních. Svoboda tisku po-

skytla k tomu zbra, noviny, a té chopili se též oba pátelé,

Hanuš i Helcelet.

Úkol svj si velmi vhodn rozdlili a jali se psobiti tém
souasn. Helcelet, maje vzácný dar prosté a jasné mluvy, stal se

redaktorem Hólzlových ,Sedlských Novin', urených hlavn

eským venkovanm, Hanuš zase, jenž vždy obratnji vládl jazykem

nmeckým, vzal si za úkol zastávati se snah eských v asopise,

ureném tenástvu nmeckému, rovnž vydávaném knihkupcem

Ed. Hólzlem; byla to ,Die neue Zei.
Pedtím již Helcelet pispl do ,Týdenníka' zajímavým

lánkem ,Zrcadlo Moravské' (str. 95 n.). V tomto vítá asopis

,Týdenník' jako zrcadlo moravské, které by nám ukazovalo náš

líc i rub. On sám chce poukázati na rub, totiž stinné stránky

Moravan, které vidí pedevším v tom, že sice málo zlého, ale

také málo dobrého inili, dále že bývali píliš skromni a spokojeni,

starého se držíce.

,Týdenník' mu byl jen praménkem, jichž množství teprve

zrcadelní hladinu utvoí, a tu již sám k nmu vyvolával pramének

druhý v ,Sedlských Novinách'. Neítáme-li ukázkového ísla

poloviního ze dne 24. bezna, první íslo vydáno bylo dne

1. dubna 1848 o 8 stránkách velké 8°, tištno švabachem (po 2 kr.).

Helcelet oznamoval v nm, co budou noviny jeho obsahovati:

dležité zprávy z našich zemí, vysvtlení o nových naízeních

a zmnách veejného života, o založení všeužitených ústav, 'no-

vinky a rady o hospodáství selském, ano i povídky, šprýmy atd.

Vren jsa tomuto programu hned v tom ísle pinesl zprávu o de-

putacích do Vídn, o amnestii a žádostech Pražan; pi tom ozývá

se proti žádosti Olomouckých za pipojení k Nmecku a pro

rovné právo eštiny. Zábavným lánekem ,Mistr Kladívko' (podle

nm.) budí smysl pro ,obecnomyslnos. Dále pobízí hospodáe
hanácké k setí kukuice a drobnostmi míí proti pijáctví. V ísle

druhém podává velmi dobrý výklad konstituce, upozoruje na vý-

hody vku nového proti starým ,zlatým' asm, kára na píklad
Krajinc zneužívání svobody a posléze úryvkem z Klácelova

,Feriny Lišáka' biuje nedostatky ponmilých škol. Tamtéž pseu-

donym Lipanský (Jan Lepa) lánkem ,Náš jazyk' vysvtluje

lidu vc pro tehdejší a také pozdjší ješt pomry velmi dležitou

:

pomr mezi eštinou a moravštinou. Odprcové našich snah

národních, aby nás oslabili rozdlením, vpravovali do lidu pe-

svdení o rozdílu mezi Cechy a Moravany a jazykem obojích.
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Proti tomu Lipanský píše, že eština není než vybroušenjší

moravština a že to má jen za bezsmyslnou žvatlanici, praví-li kdo,

že Moravan echu nerozumí. Vždy to, co v modlitebních knížkách

stojí, je istá eština. ,Jako jindy bývala ona v echách a na

Morav nejsvtjším klenotem vlastencv ve všech stavech, tak

i nyní, akoliv mnohé a trpké podstoupivši nehody, opt skvíti

se bude v nové kráse na venku, v mstách i ped trnem.' Podobn
v ísle tetím ze dne 15. dubna Helcelet znova pouuje, co jest

konstituce a co konstitucí nesluší rozumti, seznamuje moravské

tenástvo s tím, co v pokroilejších echách uinno k uskutenní

svobody a nových poádk, na povážení sedlákm moravským

otiskuje lánek z ,Týdenníku' ze dne 6. dubna a zase povídkovým

píbhem bojuje proti sudiství.

Novináská tato innost Helceletova i Hanušova byla nejhor-

livjším stoupencm myšlenky velkonmecké velmi nepohodlná.

Professor Hartman J. Zeibig, podporován jsa svým švakrem prof.

Adolfem Fickerem, nejen horliv agitoval mezi studentstvem, 1

nýbrž vydal dne 9. dubna 1848 i tiskem leták, 3 v nmž se

jízliv dotýkal obou pátel, teba jich nejmenoval, vytýkaje jim, že

,chtjí svou povstnou a výtenou výmluvností v pondlí pemluviti

k nedsledné apostasii studující, jenž se byli v nedli pedtím

slavn oznaili barvami nmeckými', a že se ,zmocují k tomu

konci asopis, aby co eští jesuité hotovili cestu slepého roz-

jiteného fanatismu'. To vše proto, že Hanuš i Helcelet mezi

studentstvem eským budili vdomí národní, které se potom také

na venek dokumentovalo barvami slovanskými, a že pouovali

žurnalisticky ve smyslu snah eských beze vší pedpojatosti proti

Nmcm a ovšem v duchu svobodomyslném. Ale za tehdejšího

rozvášnní nmeckých majorit olomoucké i brnnské proti uvdo-

mlé intelligenci eské nakladatel Eduard Hólzel zastavil íslem

tetím ,Sedlské Noviny1

,
8 ježto prý bouily lid, a dal také Hanušovi

výhost z redakce ,Die neue Zei, kterou od ísla 7. pevzal a ve

smyslu protieském dále vedl prof. MUDr. Ond. Ludvík Jeitteles

;

ba chystala prý se i petice, abyoba pátelébyl i z Olomoucevypovdni.'1

1 Viz zde list 293 a Bartocha ,Usty filolog: XXXIV., 1907, stí

První zkouška státní na tokých Školách Holomouckýi h

tmétu obligátního Deul chtigkei, o peklade

ídennlk* 18.

,Hav visy li . /. str

17. u <i'i<- 25. dubna.
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Za toho stavu vcí zastavil se v Olomouci K. Havlíek na

své agitaní cest pro sjezd slovanský a v dopise odtamtud vy-

líil smutný stav národnosti naší v druhém hlavním mst Moravy; 1

snad to byl také Havlíek, jenž upozornil, jak by bylo lze praco-

vati k jeho zlepšení.

Dne 30. dubna 1848 založen byl v Praze spolek ,Slovanská

Lípa',
2 který si vytkl za úel hájiti konstituních zásad a dohledati

k uskuteování slíbené rovnoprávnosti eského jazyka s nmec-

kým i pihlížeti k zpevování slovanské vzájemnosti. Za píkladem

mst eských založena také v Olomouci hned v kvtnu odnož

této Slovanské Lípy a uinn tak první pokus o organ i sova ní

politické práce na Morav v tsném spojení s královstvím.

Slovanská Lípa olomoucká uvedla se ve známost širší veejnosti

krokem velice významným.

Sepsána vzletná adresa (11) opatená 93 podpisy a Helce-

letovi sveno ji v Praze doruiti výboru slovanského sjezdu.

Patrn rozhodlo pro zvolení jeho jednak významné jeho posta-

vení spoleenské, jednak i ta okolnost, že jako rodilý Moravan

byl spíše nežli Mošner nebo Hanuš povolán k tomu mluviti za

Moravu, teba jinak nestál ani pi založení Slovanské Lípy v ele

spolku, aniž se pozdji význan zúastoval práce spolkové.

K nmu pidružili se jiní ješt poslové z Olomouce (12) a potom

také s jiných stran, tak že bylo Moravan na sjezde prý pes

sto 3
, ale zajisté pes sedmdesát.

Sjíždli se tam s myslí rozechvnou u vdomí své slabosti

proti hmotné i duševní pevaze, jíž nmecká menšina nabyla

v dob úpadkové, ujistit se záštitou velikého svta slovanského,

který byl ve svých zástupcích po prvé v Praze shromáždn.

Helcelet byl z nejprvnjších, jsa lenem velikého výboru sjezdo-

vého sboru eskoslovanského a spolu s V. Hankou a J. M. Hur-

banem dvrníkem ke zízení sekce eskoslovanské. 4 Listy jeho

z Prahy (12—15) svdí, jak hluboce byl dojat vzruchem národním,

který Prahu znova probudil k eskému životu.

1 ,Nár. Nov.', ís. 26. ze dne 5. kvtna 1848, Zd. V. Tobolka, .Havlíkovy

Politické spisy II., 1, str. 26-29.

2 Viz o ni AI. Helfert, .Revolution und Reaction im Spátjahre 1848',

fPrag, 1870) str. 366 a n.

6 Týdenník' 1848, ís. 24.

* Zd. V. Tobolka, .Slovanský sjezd v Praze roku 1848'. Praha, 1901.

ni
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Z Prahy spolu s jinými Moravany — bylo jich celkem 68 1 —
Helcelet po M. F. Klácelovi a JUDr. J. Dvoákovi na tetím

míst podepsal ,Žádost vlastenc moravských proti
úednictvu, zvlášt patrimoniálnímu a mstskému,
pronásledujícímu Slovany na Morav', sepsanou Klá-

celem dne 8. ervna 1848, a zárove žádost k Národnímu výboru

pražskému, by se jich zastal. Tam umluvili se také vlastenci

moravští sepsati pro budoucnost všecky nátisky, jichž jim bylo

zakusiti pro spravedlivé hájení své národnosti ; ku provedení

zámyslu však nedošlo. 2

Boue svatodušní zpsobily, že sjezd slovanský svých prací

nedokonil a úastníci jeho tu s vtšími, tu s menšími nesnázemi

opustili Prahu. Helcelet v úterý dne 13. ervna byl v byt Tro-

janov u Karlova mostu tém zaven, tak že dostal se teprve

k veeru na Nové msto a odtamtud s pítelem Hanušem do

Olomouce (15).
8 Když nezdarem veliké myšlenky sjezdové zdrcen

byl duch tak mocný, jako byl Šafaík, tím spíše pochopujeme, že

sklesli na mysli také jiní úastníci sjezdu, mezi nimi též Helcelet.

Ale zárove Helcelet byl upevnn v pesvdení, že úkolem naším

je boj duševní (15). Cas a smutné zkušenosti, jak liberární revo-

lucionái nmetí z roku 1848 žalostn zabídali v hrubý materi-

alismus, zvýšily potom ješt nechut Helceletovu k násilným pe-

vratm a diktovaly mu naprostý odsudek všelikého .revoluního

ochmelení' (293).

Úast Helceletovu na slovanském sjezde nesli olomoutí

Nmci velmi tžce. Vyslalaf Olomouc neskvlou volbou dne 13.

denník 1848, ÍS. 24. Poet tchto podepsaných nesouhlasí tedy

s potem úastník sjezdových, který je v témž ísle .Týdennika' pedtím
udán. Ovšem bylo by to možno, ježto nebyli všichni úastnici sjezdoví vbec

• ; a nkteí z nich se snad nepodepsali, jako není na p. podepsán na

žádosti AI. V. ieni pijel na sjezd pozdji (li).

Týdenník .tr. 240.

úasti na konenémformulování adresi

mi její viz v .Historické zprát

M. 1848. II.. l . str. Í2), které podává Alex. sv. pan Uden, .her .'

Juni-Aufstand 1848; (Prag. 1897) na str. II. 21, 60, 78 taklc

omylu /'.- / II elcel to byl. jenž jako navrho

•ilováni s kru:, -tem Jitím f.ubom;

llelcel, Hho andla'; tam zajati vojskem, jež hledalo vrah,:

WindiSCÍ papíry jim sebrány a Ol -i do k
na dopraveni na ni odtamtud do Otorn
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kvtna 1848 (pouze 138 voli z 12.000 obyv.) 1 za poslance svého

do Frankfurta dra. O. L. Jeittelesa, jehož náhradníkem byl purk-

mistr Vilém Schweidler, 2 a tu z msta, jež pokládáno za ryze

nmecké, objevili se na sjezde slovanském hojní delegáti olomoutí

s universitním professorem v ele! Moravští Nmci smli hledati

posilu své národnosti i v Nmeckém spolku, ale jakmile se objevili

v Praze zástupcové eské vtšiny na Morav, aby dovolávali se

záštity soukmenovc svých k nabytí pirozeného práva svého

v rámci mocnáství rakouského, bylo to pokládáno za vlastizradu,

za ,zaprodávání Moravy echm', a využito hned pražských bouí,

aby zakroeno bylo písn proti Slovanské Líp olomoucké jako

podezelé z
,
pražského spiknutí'. Národní garda ve zbroji hledala

spiklence mezi údy jejími po okolí a marné bylo veejné pro-

hlášení Jana Lepae, jímž uvádl nesprávné domnnky ty na

pravou míru . . . .
3

Olomoucký magistrát vyžádal si stanov i jiných listin

Slovanské Lípy a od Helceleta také znní adresy slovanskému

sjezdu, naež po tímsíním vyšetování bylo mu vydati úední

svdectví, že na Slovanské Líp nic závadného neshledáno.'*

Spolek, který byl persekucí tou ve svém vývoji na njaký as
ochromen, zahájil potom znova innost. Nejvtším útokm ovšem

vystaven byl Helcelet 5 jako sjezdový mluví Slovanské Lípy a

teprve úední oista se strany magistrátu (20) i zmnné smýšlení

obyvatelstva olomouckého po událostech íjnových a listopadových

zjednalo mu opt žádoucí plný klid.

íjen roku 1848 stal se pro Moravu a zvlášt pro Olomouc

velevýznamným. Dne 14. íjna totiž vjel císa Ferdinand Dobrotivý

i s veškerým dvorem za velikého jásotu v prvod hanáckých banderií

1 ,Nár. Noviny' ze dne 20. kvtna 1848, ís. 39.

J ,Die neue Zei 1848, ís. 15.

1 ,Lípa Slovanská', 1848, ís. 17., ,Die neue Zei 1848, Beilage zu Nr. 31

a dále ís. 34.

4 Viz zde list ís. 20. a .Lípu Slovanskou- ís. 14. ze dne 16. listopadu 1848.

3 Viz zde list ís. 15. a Helceletv stesk v nedotovaném list P. T. Háj-

kovi asi ze zaátku února 1853 v archivu Mat. Moravské. .Die neue Zei
psala v ís. 34. r. 1848: ,Wer gab [dem Vereine Slov. Lípa] das Recht, den

Professor Helzelet als Abgeordneten nach Prag zu senden und dort im Namen
Máhrens sprechen zu lassen . . . .? Wer, frage ich, gab ihm das Recht, die

unbeschrnkte Vollmacht, einiger unuberlegter, voreiliger Menschen wegen,

ganz Máhren so zu verunglimpfen?' Podepsán je na tomto prohlášeni

Jos. Frenzel.

m*
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do msta; pochmurná pevnost zazáila v lesku císaského dvora,

stavši se mstem sídelním, kam se upíraly zraky celého moc-

náství, a zstala jím do 5. kvtna 1849. Radikální obanstvo, jež

ješt den ped píjezdem císaovým v divadle potleskem schva-

lovalo kus biující ,schónbrunnskou kamarillu', v lesku dvora

stalo se opt .císaským' a po pád Vídn dokonce naladilo velmi

smílivou tóninu i vi nenávidným echm, kteí s jásotem

pozdravováni jako ,das hochherzige echenvolk', 1 když Praha

vyslala tam etnou deputaci, pimlouvat se za šetrné nakládání

s residencí. Údem této deputace byl také Fr. Jaroš, švakr Havlíkv,
který byl Helceletovi z Prahy doporuen (19). Pozdji pijeli dr. Fr.

Brauner a Alex. Helíert, potom Palacký i A. M. Pinkas a sjednáno,

že íšský snm bude dále zasedati v Kromíži. Helcelet zachoval

nám pkné anonymní vypsání tohoto pohnutého asu v ,Koled'

I., 1851 (str. 95— 101) .Pomnnky na Holomouc v msíci
íjnu r. 1848'.

Používajíce píznivjšího postavení politického, Hanuš

s Helceletem znova ujali se vzdlávací práce. Když ,mužové

vzácné ušlechtilosti, povahy a vynikajícího nadání, kteí vedli

pravici' na podiv djepiscv 2 dvovali Frant. hrabti Stadiónoví,

jakkoli byl tuhým protieským centralistou 3
, nebylo píiny, pro

by se oni bývali zdráhali vést? ve smyslu vlády (a také k její spokoje-

nosti) 4 politický list, kde krom politiky bylo ješt hojn možnosti

lidu našemu prospívati vzdláváním a pouováním. AI. Vojt.

Šembera, jenž jako uitel ministrova bratra, Rud. hr. Stadiona,

bývalého gubernatora moravského, byl v té vci prostedníkem,

zpsobil tedy, že za podpory vlády Helcelet s Hanušem jali se

vydávati znova eský politický asopis v Olomouci.

Dne 4. listopadu 1848 vyšlo 1. íslo prostonárodních
Holomouckých Novin' o tyech stránkách ve 4". Jako re-

daktor podepsán byl Jan Helcelet.

Podle úvodního prohlášeni list mínil .spolen a svorn
kráeti s .Moravskými Novinami' Klácelovými a Šemberovymr' .i

.I>ir neue Zei, Beilage -// Nr. 80 zt dne 30. íjna 16

i Denis, Cechy po Bili Hoe4
II.. str

1 Alex. sv. p Helfert, Vznik ministerstva SehwarMenbergo-Stadioni

n, i., stí

.Olmau im Jahn- 1849 (OlmQts, 1856), str.

\'í: také dopU I Olomouc U ./ lpi Sloiur ! 2. :r dne

9. listopadu 1848, /u dopisovatele, kryjícího se pod šifrou /'

/ ./ Hanuše, lení tamtéž jindy píše pod šifrou Pro) //-<
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zámr tchto podporovati a doplovati'; chtl ,i takovým lidem,

kterým se ony nedostanou, aneb jenž tolika asu a zbhlosti

nemají, by denn ony vtší noviny ítali, dvakráte za týden zkrátka

a jako ve struném pehledu hlavní události vydávati a vykládati'.

Proto list tištn švabachem a cena jeho byla velmi mírná: 15 kr.

st. msín.

Helcelet prohlašoval v nm, že se míní ,hlásiti ku svobod
všech bez rozdílu , ale též držeti se zákonitosti a poádku,

státi pi konstituní monarchii a bojovati proti všelikému nevas-

nému republikánskému poštvávání jakož i proti všemu nepováž-

livému roztrhování a rozptylování íše Rakouské, která jedin

mže nám pevn pojistiti zdárného života národního a bezpen
uhájiti zušlechování, vzdlávání i povznesení národa Moravsko-

eského, jakož i ostatních Slovanských bratr v Rakousku bydlících'.

Ježto té doby vláda na reakci ješt nemohla pomýšleti, nevadilo

jí upímné prohlášení redakce v témž programovém lánku: ,Bu-

deme ale též mužn se ozývati a opírati proti každému zpátenictví

(i reakcí) a proti všelikému zrušování a maení svobody již

dobyté anebo ješt slíbené'.

Noviny zakusily hojných promn. Již v ísle tvrtém zkrácen

jejich dlouhý titul v ,H olomoucké Noviny' a za tvercový

formát nastoupil osmerkový také o 4 str. Aby pak úbytek roz-

sahu byl nahrazen, noviny mly vycházeti tikrát týdn; tak

jednotlivá ísla mohla býti prodávána velmi levn (po krejcaru)

a pinášeti erstvjší zprávy, což podporovalo jejich rozšíení.

Nad to pidán k nim pílohou tvrtarchový ,Konstituní Posel',

který jednou týdn (ve tvrtek) podával zprávy o jednání íšského

snmu, o zmnách v zákonodárství, událostech místních, o zem-

ských snmích a vbec ze života konstituního. Pílohy té vydáno

13 ísel (od 16. listopadu 1848 do 29. bezna 1849). Od 7. dubna

1849, kdy se ,Holomoucké Noviny' vrátily k pvodnímu 4° formátu,

,Konstituní Posel' zanikl a obsah jeho pešel opt do vlastního

listu, jenž však již neml dlouhého trvání; zaniklí koncem téhož

msíce íslem 44.

Stejn hojné byly zmny v redakci. Helcelet pvodn byl

oznaen na nich jakož i na ,Konstituním Poslu' jako redaktor

sám, a soukrom prohlašoval, že Hanuš vede redakci s ním (13);

íslem 11. jmenován už jako spoluredaktor Hanuš, jenž rokem

1849 pejal redakci sám a ídil list až do jeho zániku, podporován

jsa Helceletem.
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Jinak ovšem ,Holomoucké Noviny' podržují stále jednotný

ráz. Oba poadatelé byli spojeni nejužším svazkem pátelským a

ve vcech politických jedné mysli; nebylo mezi nimi rozporuv a list

vždy byl spoleným jejich dílem duševním. Nelze rozeznati

autorství jednotlivých lánk, protože konená úprava slohová

náležela asi Helceletovi, jemuž v této vci Hanuš rád se podro-

boval, vda, že se Helcelet dovede lépe pizpsobiti prostému

tenástvu. Proto také zpráva o ,Holomouckých Novinách' celých

náleží stejným právem sem jako do životopisu Hanušova.

,Holomoucké Noviny' stále pinášely na pedním míst in-

struktivní struné lánky úvodní; budtež tu aspo nadpisy nkterých

uvedeny, aby bylo patrno, jakého byl list ducha: O lidské spo-

lenosti (ís. 5.), Krátké obezení po Slovanech (ís. 7.), Co jest

proletariát? (ís. 8.), O vzájemnosti slovanské (ís. 12.), Mají-li

býti Slované demokraty? (ís. 14.), Rovná práva všech národ
(ís. 18.), Besedy slovanské a jejich vliv na národnost (ís. 22.);

v roce 1849: Kapitola Holomoucká (ís. 4.) [proti nmectví v ní],

Slovo o Rusínech (ís. 7.), Rozdlení Moravy a Slezska podlé

národnosti (ís. 11.), Obraz živobytí staroslovanského (ís. 12.) [podle

Palackého], esky ili Moravsky? (ís. 18.), Základní práva íše

Rakouské (ís. 30.), Konstituce císaem daná (ís. 31.), O robot

(ís. 32.). V lánku ,Stav Slovanstva' a asopisectva na Morav
(ís. 35.) upozoruje se na veliký nedostatek eské Moravy, že

, ztratila hlavu svou', ,že naše duše jest rozptýlená na Morav jako

jest rozptýlené eišt Moravy naší' a dává se proto rada, aby

práv asopisy nahrazovaly Morav hlavní msto, sousteujíce

všecko eské tenástvo v celek. Tohoto úkolu byli také poadatelé

pamtlivi.

Po úvodnících následovaly zprávy domácí a zahraniní, na

prvním míst olomoucké, které ovšem následkem toho, že dvnr

tehdy pobýval v Olomouci, byly tím závažnjší a zajím.!,

zejména bedliv registrují postup a organisování eského živlu

v Olomouci i v Brn, život na universit; zprávy o Slovanské Líp,

Moravské Már. Jednot, Besed podávány význaným tiskem, aby

došly zvýšené pozornosti. Vzhledem ke krátkému trváni ,Sedlských

\ Helcelel sám prohlásil, že ,Holomouckými Novinami*

,po prve veejn o/val se hlas slovansky v ponmilém mst
tom'. V tom také tkví jejich znaný význam, tun vél i byly

dosti odbírány a na eské stran oblíbeny; 1 imeckým pe-

( Humnu, i\ sir. II.
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mrštncm byly solí v oích, tak že návští jejich na rozích byla

strhávána a ovšem znova nalepována. 1

V duchu Kollárov ,Holomoucké Noviny' zejména stále pi-

pomínají tenám veliký svt slovanský jako celek, aby povznesly

národní hrdost ukrených Moravan. Tomu slouží zajímavá píloha

k ís. 41. Je to ,Národní zemvid Rakouské íše dle

Šafaík a, vydán od Helceleta a Hanuše v Holomouci
roku 1849'.

Celá deska je 42 cm zdéli a 35 cm zšíi beze všelikého

orámení, bez oznaení poledníkv i rovnobžek a bez udání

mítka. To vše již naznauje, že mapa urena je pro nejprostší

tenástvo, jemuž mla beze všeho obvyklého apparátu kartogra-

fického, pro n tehdy zcela nesrozumitelného, podati pouze pehled

sídel a hlavn rozlehlosti národ slovanských proti ostatním

národním kmenm v íši osídleným. Je to výatek Rakouska ze

Šafaíkovy mapy (doplnný pouze chybjícím u Šafaíka západním

Tyrolskem a Lombardském), jejíž národopisné hranice pi skrovném

rozmru mapy neprovedeny pesnji ani tam, kde bychom toho

nejspíš ekali, pi Morav; Brno nad to proti Šafaíkovi nesprávn
oznaeno bez ostrova nmeckého. Kraje Slovany obydlené pone-

chány jsou bílé, kraje nmecké árkovány vodorovn, svislým

árkováním oznaena jsou sídla Maar, šikmým od pravé strany

k levé území Vlach, od levé k pravé pak Rumun.

Proti Šafaíkov map jedinou nepatrnou výhodou jest pi ní

oznaení zemských hranic, za to však velice nepehlednou se

stává tím, že není kolorována. Helcelet nebyl provedením jejím

spokojen, Hanuš však jej upokojoval tím, že oznaení jejího p-
vodu (Olomouc) s nich všecku hanu smyje. 2 Vysvtlivky podány

dílem nahoe a dole na map, dílem v ,Holomouckých Novinách'

samých. Autoi krom toho mapu prodávali také samostatn po

6 kr. st. Dílo jejich pes nedostatky dotené hovlo poteb asu

;

proto chtla i Mor. Nár. Jednota zakoupiti mapu jejich pro své

lenstvo. Když Helcelet na ten as nemohl dodati potebného
potu exemplá, sešlo s dojednání; 3 ale zbylých 480 exemplá
pozdji dostalo se od autor Mor. Nár. Jednot darem. Ta pak

1 ,Lípa Slovanská' 1848, ís. 14.

- Hanuš — Helceletovi 20. února 1851. .Hlidk, 1899, str. 258.

:i Podle listu J. Helceleta ze dne 15. ervence 1848 v archivu Matice

Moravské.
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dala mapu illuminovati a rozdati lenm i školám, 1 kde v této

zlepšené podob pece vykonala svou službu.

Zatím nastala pronikavá zmna politická: zavedena od 4. bezna

oktrojovaná ústava a Karel Havlíek pro svou bitkou kritiku její

postaven ped porotu, kde osvobozen. ,Holomoucké Noviny' pi-

nesly o tom zprávu v ísle 43., které bylo jejich íslem ped-

posledním. Vláda již podvazovala kídla volnjšímu rozmachu

tiskové svobody konstituní zákonem o kaucích novináských.

,Holomoucké Noviny' ješt promnny v týdenník, ale 500 zl. st.

kauce, které mly i jako týdenník složiti zaátkem kvtna, už se

nesehnalo. Ped zánikem svého listu Hanuš postaral se odb-
ratelstvu svému o náhradu, pimenou úrovni jejich vzdlání;

byly to znamenité Tylovy ,Sedlské Noviny', jež šlechetný redaktor

i za cenu vlastní obti byl ochoten odbratelm ,Holomouckých

Novin' dále zasílati, slibuje zárove vnovati v list svém zvláštní

zetel Morav (I.). Hanuš oznámil tuto dohodu v posledním ísle

ze dne 28. dubna, prohlásiv spolu, že ostatek penz pedplatiteli

nevybraných vnuje eskému oddlení školy pokraovací, a prosí

závrem, ,bdíti neúnavn, aby se svoboda i národnost Moravská

vždy víc a více rozvtvila na Morav naší pekrásné!'

Helcelet opt po boku Hanušov piioval se o tento rozkvt

také na poli jiném, a to ve školství. Byl pokládán za znalce vcí

školských a proto také jmenován mezi tmi muži, ze kterých by

bylo voliti leny zemské školní rady, aby bylo po jejich úad
náležit vybudováno moravské školství. 2 K psobení jeho v tom

smru nedošlo, ale zato vykonal kus zdárné práce na prospch

eštiny v oboru své psobnosti uitelské.

Jazyk eský byl od dob filosofických studií, do nichž lze

klásti Helccletovo národní probuzení, jeho ,Lieblingssteckenpfer :1

i byl tedy mladý vlastenec peliv toho, aby se v nm stále zdoko-

naloval. R. 1838 podrobil se u zasloužilého Dominika Kinského

s výteným prospchem zkoušce z eštiny. 1 Tato znalost pišla

mu v Olomouci vhod.

I Mor. Nár. list 1852, str.

Týdenník 1848, ls. l<>.. str. U7.. JJpa Slovanská té dne is.

Podle listu M. MOllerové ze dne 30. kvtna 1840, jenž sem /.-,

ni titkto:

/ni.

II Johann Helxelet, Kandidát der Medlztn, luu elnen volUtommen

ugenden B iner Kenntnlfi drr bOhmlschen Sprache abgelegt, Indem
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Když se poátkem školního roku 1847/8 Šembera se stavovskou

akademií pesthoval do Brna, podle dekretu studijní komise

ze dne 15. záí 1847 mlo býti zatím upuštno od zízení stolice

jazyka eského (také francouzského a vlašského); 1 guberniální

rada, kanovník dr. Jos. Hóchsmann jako zemský referent o vcech
církevních a školských i tu se objevil nepítelem eštiny.- Filoso-

fická fakulta piinním svých eských len ovšem domáhala se

té stolice, poukazujíc na to, že posluchai universitní nemají už

vbec možnosti piuiti se jazyku tak dležitému. Posléze pece
nejvyšším naízením ze dne 25. dubna 1848 (intim. gubernia ze

dne 5. kvtna) ustanoveno, aby se rektorát dohodl se sborem

filosofické fakulty a podal o vci dobré zdání. 3 Sepsati toto vyjád-

ení sveno sborem J. Helceletovi, jenž podal je tak, že všichni

lenové sboru s ním souhlasili. Helcelet dovozoval, že posluchai

universitní, cítíce potebu znalosti eštiny, poslouchají soukromé

pednášky absolvovaného právníka. 4 Tím zajisté nejlépe byla pro-

kázána nutnost stolice eštiny. Toto podání zasláno jménem sboru

rektorátu (dne 19. ervna 1848). 5

Ale prázdniny se chýlily ke konci a vyízení jeho nepi-

cházelo. Ze sboru professorského nejzpsobilejším zastávati úad
uitelský, o který šlo, jevil se Helcelet a také se vyjádil na úední

dotazy, že je ochoten tento ,zamilovaný pedmt svj' suppiovati.

Na pobídky Hanušovy byl odhodlán pevzíti supplenturu teba

bez remunerace, jen aby nezaujal dležitého tohoto místa nkdo
nevhodný (18) a staral se již také svdomit o potebné pomcky
ku pednáškám (18, 21, 24, 25, 26); šlof obma pátelm o to,

aby uitel eštiny nejen znal dokonale tento jazyk, nýbrž také

vedl mládež v duchu vlasteneckém, jako bývalo za psobení

Šemberova.

derselbe diese seine Muttersprache mit ausgezeichneter Fertigkeit nicht nur

spricht, soudem auch bei der schriftlichen Bearbeitung die deutschen Aufsdtze

mit grammatischer Richtigkeit ins Bóhtnische und die bóhmischen sehr gelaufig

und richtig ins Deutsche iibersetzt.

Brúuu am 15. August 1838.

Dominik Kinský,

Translator bei dem k. k. mfdhrisch/sfchlesischenj Landesgubernium.

1

Aff. 1847. ís. 376.

- A. V. Šembera K. V. Zapoví v list ze dne 19. listopadu 1847 (v Museu

král. eského).

3
Aff. 1848. ís. 141. ' Byl to Jan Vlk.

5
Aff. 1848, . 162.

''•

Aff. 1848, . 277.
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Zatím pekvapen byl sbor filosofické fakulty pípisem rektorátu

ze dne 25. íjna 1848, ís. 281./ kterým rektor Josef Malý ozna-

moval, že ministerstvo vyuování zakroilo dne 5. íjna o syste-

misování stolice jazyka eského a zárove naídilo c. k. zemskému

presidiu, aby byla zatím stolice ta supplována za remuneraci

400 zl.; ježto pak podle podání rektorátu ze dne 18. srpna 1848

oznaen za zpsobilého k tomu absolvovaný právník Štpán Wolf,

že svuje se mu na rok 1848/9 supplování jazyka eského.

Helcelet ovšem byl tímto výnosem tžce doten jednak jako

len sboru filosofické fakulty spolu se všemi ostatními kollegy,

bez jejichž souhlasu byl Št. Wolf navržen, jednak také osobn,

ježto dána ped ním pednost muži, o jehož kvalifikaci k tomuto

úadu ml dvodné pochyby. Podal tedy proti výnosu rektorátu

protest, ježto pi ustanovení Wolfov byl opominut direktor i sbor

professorský a dovozoval nekompetentnost rektorátu, rozhodovati

o ní zpsobilosti uitelské proti soudu jeho a Šemberovu. 2 Také

jiní lenové sboru tžce nesli toto jednání rektorátu, vidouce v tom

pletichy universitního aktuára P. Hellera a prof. H. Zeibiga a Ad.

Fickera, jichž povolným nástrojem se stal J. Malý (24). Marn se

rektor bránil proti výitkám tm prohlášením, že prý navrhl vlastn

supplentury dv a pro jednu z nich, pedpokládaje, že budou

povoleny ob, že navrhl Št. Wolfa. 3 Helcelet znova protestoval

proti zapoetí pednášek Wolfových, jenž posléze ve sboru pro-

fessorském filosofické fakulty jednomysln odmítnut 2. prosince

1848 a vida nezbytí resignoval na svj úad; poté sbor se vyslovil,

aby Helcelet pevzal supplenturu, 4 což se také stalo dne 18. pro-

since 1848.

Pednášky své (6 hodin týdn) zaídil si po vzoru Šemberovc

ve dvou oddleních; zaáteníky uil po nmeku podle mluvnice

Žákovy, pokroilejší žáky po nmeku mluvnici podle knihy Tomkovy
,Kurzgefasste bóhmische Sprachlehre túr Bóhmen' (Prag, 1848) a lite-

ratue z vlastních pednášek, sestavených hlavn podle rukopisu

1 Ati. 1848, ls. Jih.

.'• 17.: ostatn viz zde list ís. 18., poxn l.

•A)

; viz tak

a ospravedlnni Wolfovo v plil. k is. 183. WolJ

tam ti. byl i poátku, nel poznal dobe situaci. tnivého

k frankfurtskému parlamentu, pozdji však nikoli; peklad provoláni mu pi-

ítaný prý pochází od právníka ./. Si a on s nim nesouhlasí, ttránce

tedy Helcelet proti Wolfovi boje noskutei
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bérových, i na základ ukázek z Jungmannovy ,Slovesnosti' (18, 28),
l

objeviv se výborným nástupcem Šemberovým, 2 a ml velmi hojné

posluchae, 3 v druhém oddlení 122 (30).

Ale proti pedchdci a vzoru svému Helcelet pidal ješt jako

novinku hodinovou týdenní pednášku o rukopise Králové-
dvorském od 27. ledna do 20. kvtna 1849. Jsa v té dob nadšen

RKZ., které se mu jevily plny ,svžích, nerozmazlených, v pravd
klassických krás, jaké málokterá literatura mže podati' (30), stal

se jejich nadšeným interpretem. 4

Jak si pi výkladech svých vedl, vidti z nepodepsaného

lánku ,Lumír a Záboj' v ,Koled' IV., 1854, str. 88—98, který

plným právem lze jemu piísti. Je to prvodní slovo k repro-

dukci Lumíra, sošky Václava Levého. Autor se v úvod zmiuje

o energii ekv, kteí se vyznamenávali v básnictví i v umní
výtvarném, kdežto Slované prosluli jenom písnmi. Z tchto svží

jadrnost Hellen prý dýchá RK. Levý vlastn prý pedstavil ve

své soše Záboje jako dávného polomythického Lumíra. Aby pak

lépe byla procítna krása této sochy, otištn tam text pvodní
i doslovný peklad novoeský s úvodem o vzniku básn té a vy-

svtlivkami vcnými i slohovými, kdežto co do forem odkazuje se

na pouení v Šafaíkových ,Poátcích staroeské mluvnice'. V ped-

náškách ovšem Helcelet vykládal i staroeské formy (30).

Pedmt i zpsob podání Helceletova se patrn posluchastvu

zamlouval, nebo nejvtší posluchárna (logika) bývala pi tení

o RK. plna (30). Tak také Helcelet jako AI. V. Šembera rozšíil

znamenitou mrou mezi moravskou studující mládeží zálibu v RKZ.,

proti nimž po zjištní prvních padlk staroeských a pozdji za

vlivu prací Hanušových a zejména útoného spisu Feiíalikova

pojal trvalé podezení (151, 174). Zajímavá to kapitola v naší

korrespondenci; tvrtstoletí ped posledním vzplanutím boje o

pravost RKZ. Helcelet pronesl pkná slova proti ,národní intuici'

a o cen pravdy, teba trpké (174), jež znova v letech osmdesátých

marn byla hlásána.

1 .Personal-Stand der kais. kón. Franzens-Universitát zu Olmiitz. Studien-

Jahr 1849.

• Mor. Nov.' 1849, ís. 37.; je to dopis Hanušv.
;i Tamtéž 1848, ís. 45. a 1849, ís. 6.

* /. J. Hanuš v .Ósterreichische Blatter fiir Literatur und Kuns (Wien,

185b) str. 91 a zde list ís. 128.
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Jako supplent eštiny Helcelet svdomit se staral o rádné

definitivní obsazení této stolice, jež povoleno nejvyšším rozhod-

nutím ze dne 25. íjna 1848 s platem 600 zl.,
1 a ml v té píin

již právem svého úadu první slovo. Pi prvém konkursu 26. pro-

since 1848 již bylo devt uchaze-, o nichž Helcelet podával

sboru zprávu. 3 Podle ní mli být vyzváni ke konkursní zkoušce

všichni kompetenti mimo J. Koneného, jenž se mohl vykázati

pracemi literárními. Když Jan Kollár, s nímž jednáno o pevzetí

této professury 4

, odmítl místo zajisté již proto, že za zmnných
pomr systemisovaný plat byl pro nedostatený, 5 vypsán konkurs

znova. Helcelet jako Fr. Miklosich byl by rád je ml obsazeno

A. Matzenauerem, jehož znamenité nadání filologické zajisté by

se bylo zcela jinak uplatnilo na vysokých školách než za tsných

pomr, do nichž byl Matzenauer potom trvale odsouzen; ale

sbor oslnn jsa neobyejnou jazykovou znalostí dra. V. Ed. Krát-

kého, 6 dal pednost tomuto uchazei.

Le k obsazení místa již vbec nedošlo. Zabránila tomu

promna studií filosofických, jež odtud pilenna ke gymnasiu,

a brzké potom klesání university olomoucké, jež ohlašovalo úplný

její zánik (54). A tak Helceletem uzavírá se krátká ada tí uitel
jazyka a literatury eské na universit olomoucké. Po A. Bokovi
a AI. V. Šemberovi on ješt jako supplent eštiny uveden jest

v seznamu pednášek na rok 1849 '50. Do eštiny se zapsali 23

posluchai; byl to prostední poet mezi nejvyšším (32) a nej-

nižším (1) v pedmtech ostatních. 7

1

Aff. 1848. ís. 318.

-' Byli to: P. Jan Tutía. emer. dkan a fará v Opatové. Jan Konený.
uitel jazyka eského ve Vídni, P. Ondej Brázdil, kooperator v Ratajích,

absolvovaný právník Jan Vlk, Karel Sicha. kaplan v Prostjov. Matj Kneisl.

uitel jazyka eského v Jihlav. Jan Miiller. právník v Praze, kandidát

soudnictví Ant. Matzenauer a P. Jeroným Lysek. viká v Olomouci.

1849, i
Jiolom. Noviny 1849. íš. //.

Také eská veejnost tžce nesla toto upozadn, ity jazyka

ho proti stolicím jiným, lépe honorovaným (.Mor. Soviny' 1841

ta tch okolností nebylo nadje na získáni njaké zdatné sily pro pedmt.
jehož váha za konstituniho zízeni a prohlašován,- rovnoprávnosti jazykové

valn vzrostla I pokládán tento plat pímo za potupeni jazyka eského,

Helcelet mínil, že by tato závada byla nejlépe odstranna, kdyby

uil polštin, dostávaje takto dvojí plat. do/u

1000 zl Již proto byl pro A. Matzenauera. který znal ob.i /azvkv

• Afi
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Krom toho Helcelet spolupsobil také pi zavedení eštiny

jako jazyka vyuovacího na studiích filosofických. Ve smyslu

ministerského naízení ze dne 22. záí 1848 k moravskoslezskému

guberniu, aby eština zavedena byla na školách podle píkladu

eského, Slovanská Lípa olomoucká podala dne 1. prosince 1848

žádost, aby na lyceu professoi esky umjící pednášeli jazykem

eským, a ježto žák bylo tolik, že mohli býti rozdleni na dv
oddlení podle národností, aby se v tomto eském oddlení ped-

nášelo dílem po esku, dílem po nmeku. 1 Sbor proíessorský,

v nmž váha eských len vzrostla zvolením Hanušovým za dkana
fakulty filosofické, vyhovl této žádosti i zahájeny pednášky krátkou

eí I. J. Hanuše dnem 2. ledna 1849. Tak pednášeli Hanuš filo-

sofii, Helcelet pírodopis a dr. Vilém Kabeš mathematiku. Studenstvo

s láskou chodilo do eských pednášek a s úspchem se také pod-

robovalo zkouškám po esku. Ale ani tato radostná novota ne-

petrvala roku. Zaátkem školního roku 1849/50 v 7. tíd nebylo

již tolik žák, aby bylo teba zíditi parallelku, a tak eština vy-

hoštna vbec. ,Ano, oni žáci moravští, jenž minulý rok v 7. t.

mathematice, filosofii a pírodopisu po esku se uili', potom

museli ,v 8. t. postup onch vd po nmeku slyšeti'; a o se

jim díve vedlo snadnji, o to jim potom bylo he. 2

Stejn marn Helcelet hájil zásady rovnoprávnosti, když šlo

o obsazování stolice filosofické (34, 36), a bezvýsledn s drem.

Bed. Franzem domáhal se také toho, aby na kandidátech pro

stolici jazyka polského vyžadována byla znalost eštiny. 3

To již Helcelet byl na odchodu z Olomouce, kde se cítil po

odchodu Hanušov sklonkem školního roku 1848/49 velmi osamlý,

ekaje den ze dne jmenování svého na techniku brnnskou, které

mu prvn oznámil pítel jeho Šembera (30); zpráva v záptí po-

tvrzena v ís. 2. ,Mor. Nov.' 1850 (jmenování J. V. datováno dne

29. prosince 1849, minist. výn. 1. ledna 1850 . 9570).

zízení techniky brnnské jednáno již delší dobu. 4 Snm
zemský ve schzi ze dne 24. ledna 1849 pod výminkou rovno-

právnosti obou zemských jazyk na ústav technickém zavázal se

pispti státu ke zízení jeho ástkou 120.000, slíbenou již snmem

1

Aff. 1848, ís. 305. Viz také zde listy ís. 28. a 32. a .Mor. Nov:

1849, ís. 4.

Mor. Nov: 1849, ís. 305.

!
Aff. 1849, is. 249. a 310. i zde list ís. 33.

* Viz H. Traub. .Zízení techniky brnnské r. 1849 a jeji ráz národní'

,asop. Mor. musea zemského' X., str. 216. a n.
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r. 1846, a zemský výbor ve schzi dne 4. ervna 1849 rovnž se

ve smyslu tom rozhodl.

Když však se pibližoval poátek školního roku 1849/50

a technika mla býti otevena, zapoaly proti eskému vyuování

na ní se strany nmecké námitky, že prý by byl nedostatek eských

uitelv i žákv a že by se nevdlo, má-li se pednášeti esky,

moravsky i slovensky. ,Mor. Noviny' 1 odmítaly tyto pochybnosti,

poukazujíce na píklad olomoucký, a co do jazyka vyuovacího

prohlašovaly za nedouka toho, kdo neví, že ,máme již od vk
jeden jazyk spolený . ., užívaný dle umluvitosti celého národa

ve školách, církvích a úadech po veškeré Morav a v echách'.

Uvdomlé obanstvo eské v Brn i v Olomouci podpisovalo

petice za provedení slíbené rovnoprávnosti na technice, 6 jež zízena

dne 13. záí 1849. 2

Organisaní její osnova, 3 a pocházela od editele technické

akademie lvovské Floriána Schindlera, pihlížela k tomuto poža-

davku. lánek její 14. znl: ,0 ádných naukách bude se pro-

zatím, až zákony o tom rozhodnou, pednášeti v ei nmecké.

Polní hospodáství a lesnická encyklopaedie, písemnictví, kupecký

sloh obchodnický budou se už nyní, ostatní nauky, bude-li toho

zapotebí, píšt v eské ei pednášeti krom nmecké. Pi
nmeckém pednášení nemá ale na žádný zpsob uvádní eského

názvosloví (terminologie) opomínáno býti. Pi dosazování proíessor

má se tedy zvláštní ohled bráti na známost eské ei a toliko

v tom pádu, když by mezi žadateli eské ei mocným nebyl

žádný ve vcech dostaten sbhlý nalezen, mže býti dosazen

žadatel toliko nmecké ei znalý. — V té míe, jak se poteba

ukáže, aby i v eské ei vyuováno bylo, a vyuováno by ne-

mohlo býti od proíessor podle plánu tohoto ustanovených, bude

proíessorstvo pimen rozmnoženo.'

Ve smyslu tohoto ustanovení také proíessorstvo prvotní až

na jednoho bylo vskutku v obyejném obcování eštiny mocno
( 12), a když i pi otevení slavnostním jazyk eský byl uplatnn,

zdálo se, že rovnoprávnost vskutku bude zachovávána. Helceletovi

podle téhož plánu bylo vyuovati polnímu hospodáství po 5 hod.

. a nmecky a nauce o správ statk po I hod. esky a n-
mecky, tedy 18 hod. týdn, za olomoucky plál z domestikálního

fondu moravského.

/.,

nina tamí I a n.
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Helcelet byl vyzván, aby ihned pijel k otevení techniky a

odevzdal kabinet hr. Vine. Vettrovi, direktoru stavovské akademie,

pokud neuinil již píprav k odvezení jeho do Brna. Pispíšil si

tedy s odjezdem, ale zatím poal pednášeti až v polovici bezna, až

totiž dokonil výklady své o polním hospodáství staiký prof.

Fr. Diebl na gymnasiu, kdež do té doby tato disciplina byla

pednášena. 1 Pisthoval se do domu tchánova v Janské ulici

ís. 457, kde potom bydlil až do smrti.

Nastoupiv úad, Helcelet ml sedm posluchav a staral se

ihned, aby slíbená rovnoprávnost na technice vskutku byla pro-

vedena.

Patrn na jeho dotaz šest z posluchav jeho ,ozvalo se

o eské pednášení', emuž ovšem ihned ochotn vyhovla U ji-

ných proíessor nešlo zavádní eských pednášek tak hladce; bu
nebyli sami dost ochotni nebo rozhodni, bu mli vtšinu poslu-

chastva nmeckého, které se chovalo k eštin odmítav. Tak na

p. v hodin dra. AI. Sentze o smneném právu, když pednášel

v druhé polovin hodiny po esku, zstalo v uebném sále ze

tyiceti poslucha jen pt kesan, ostatní, židé, vyšli ven.

R. 1850/1 poet posluchav v pírodopisných hodinách pí-

pravního roku vzrostl tak, že Helcelet pomýšlel rozdliti je na

dv parallelky podle národnosti; ale návrh jeho propadl (57). Tím

mén mohla se uplatniti eština za následující doby reakce, za

níž ovládla už nmina na technice úpln. Že Helcelet ve smyslu

pvodní osnovy organisaní peliv dbal aspo terminologie eské

(70), pokud mohl, vidti z jeho žádosti, aby herbá pro techniku

byl opaten pojmenováním latinským, nmeckým i eským, pi

emž pihlíženo i k terminm prostonárodním (115). A koistí

z odborného názvosloví svých pedmt pispl také do ,Nmecko-
eského slovníku vdeckého názvosloví pro gymnasia a reálné

školy' (Praha, 1853) (71).

echové moravští byli dobe pamtlivi, že technika brnnská

byla urena též ku vzdlávání syn jejich, a hned po obnov

1 Mor. Noviny' 1850, ís. 58. a zde list ís. 42.

- Mor. Noviny' 1850, ís. 79.

''• Tamtéž, ís. 136. Byl bych rád tyto následující údaje rozhojnil a vesms
doložil žádoucími dokumenty úedními, aby byla lépe osvtlena dležitá ná-

rodní innost Helceletova na technice, ale, bohužel, nemohl jsem tak uiniti.

Jakkoliv totiž o prázdninách roku 1909 pvodn na rektorát velmi ochotn

•ni pislíbeno volné excerpování archivu nmecké techniky brnnské, pozdji

mi nebylo volno do akt nahlédnouti, ježto prý jsou neuspoádána

!
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života konstituního Josef Wurm, 1 potom pak dr. AI. Pražák ve

výboru zemském- inil výtky, že ustoupeno tam od rovnopráv-

nosti jazykové, pvodn zaruované. Ryt. P. Chlumecký svaloval

vinu toho hlavn na dívjší systém, pi nmž se nepihlíželo

k vyuování v obou zemských eech na školách stedních, tak

že zemský výbor nemohl za daných okolností úinné opravy v té

vci rázem provésti, a to tím mén, ježto zatím už jen malý poet

professorú dovedl vyuovati v obou eech. Ale bylo vidno, že

majorita snmovní nemá vbec dosti dobré vle, vyhovti spra-

vedlivým nárokm vtšiny obyvatelstva v zemi, a tak právo sebe

jasnjší nevstoupilo v platnost. Ba šlo se ješt o krok nazpt.

Roku 1867 sestoupil se komitét pro reorganisování techniky,

v nmž podle rázu jeho složení (278) patrn Helceletovi pipadla

hlavní úloha hájiti práva echv na techniku. Vskutku také

komitét jednomysln se usnesl, že každý poslucha má se prokázati

znalostí jazyka vyuovacího; ale pes toto usnesení $ 20.

nového statutu techniky brnnské vyžadoval po nastávajících

technicích pouze znalost jazyka nmeckého, ímž eština jako

vyuovací jazyk již pedem byla vylouena. 3 A tak žalostnou

mrou objevila se pravdou slova Helceletova, že ,eskou techniku

ve skutek uvésti ješt bude mnohá léta a mnohé pokusy pote-

bovati' (42). Stalof se tak až po padesáti letech r. 1899.

Jako ech Helcelet býval eským poslucham techniky pi-

rozen nejbližší; proto když si eští technikové v Brn založili

akademický spolek Zoru, poctn mezi prvními estným jeho

lenstvím r. 1872.

Odborná innost uitelská byla Helceletovi na technice zne-

snadována tím, že neml dostatené dotace pro svou disciplinu.

Vláda totiž byla toho mínní, že o dotaci tu náleží peovati zemi,

která mla závazek platiti proíessora, kdežto zemský úad soudil.

že Morava uinila plnou mrou zadost své povinnosti k technice,

davši na její založeni sumu tak znanou. Právem tedy stýskal si

Helcelet. že je .co do školních a kahinetních poteb homo nullius* (43)

O rozkvt a zvelebeni techniky staral se Helcelet. kdekoliv

se mu naskytla píležitost, .liž r. 1863 upozoroval na snn
by se mlo upustiti od zastaralého encyklopaedického rázu vy-

uování a pihlížeti více k odbornému, praktitjšímu výcviku

techniku po odborech a pimlouval se za po/emštui techniky;

Wurm. hostinský u poslOMC : Klohou

.11 H - '
"
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marn. 1
K. reorganisaci této, o níž Helcelet pracoval také na

technice v ptilenné komisi ze sboru zvolené, 2 došlo však až roku

1867 na základ zásad, navržených prof. K. Koistkou pro technické

školství vbec.

Dne 11. ledna 1867 vyslán Helcelet s prof. K. Prentnerem ze

sboru do zmínného komitétu na vypracování nového statutu

techniky, jenž došel nejvyššího schválení dne 25. ervence 1867 a

zstal v platnosti do 1873, kdy ústav jako vysoká škola technická

postátnn hned po technice vídeské. 3 Ve smyslu statutu tohoto

Helcelet podle dekretu svého ze dne 11. íjna 1867 ml závazek

pednášeti týdn nejmén 11 hodin polní hospodáství, správu

statkv a encyklopaedii lesnictví.

Ježto však Helcelet i po sestátnní vysoké školy technické

byl placen z penz zemských, bezohledná nmecká vtšina dala

mu jako politickému odprci pocítiti svou nepíze (278, 285), když

jednáno o úprav platu jeho.

Helcelet od r. 1866 (12. prosince) ml služného 1400 zl., jež

zvýšeno mu až usnesením snmovním ze dne 21. bezna 1871,

na 2000 zl.
4 Když pak zvýšen plat professor techniky podle

íšského zákona ze dne 17. bezna 1872, snm opt neuznal, že

by z toho plynul dsledek zvýšiti služné také Helceletovi, 5 až pi

novém jednání o tom dne 20. prosince 1873, kdy ureno mu 2500 zl.

A ješt tu nezstal ušeten hrubého útoku poslance Jana Fuxa, jenž

opponoval návrhu na zvýšení platu jeho, prohlásiv, ,že neví,

kterými výtenými výkony vdeckými by si ho byl Helcelet za-

sloužil', ba vytknuv mu i neinnost. 6 Teba, jak uslyšíme, nebyla

výtka první bez jistého zrnka pravdy, kvalifikovati zdatnost vdeckou

Helceletovu snmu nepíslušelo a uitelská svdomitost jeho byla

všeobecn známa; pednášeli Helcelet i jako poslanec, pokud

neml supplentv, od 7—9 ráno, aby se pak teprve vnoval práci

politické. Je trudno, že zakiklá eská menšina snmovní nemla
odvahy, slvkem zastati se svého váženého lena, když pec ani

1 .Snmovní list o sedních moravského snmu zemského roku 1863',

str. 463—466, Mor. Orlice' 1863, is. 5.

- .Krok' 1. Praha, 1865, str. 384.

3 Ve ,Festschrift der k. k. technischen Hochschule in Briinn zur Feier

ihres fiínfzigjhrigen Bestehens' (Briinn, 1899) lánek: .Geschichte der k. k.

technischen Hochschule in Briinn' von Karl Hellmer, str. 28 a n. : zde list is. 278.

4 .Snmovní list o sedních moravského snmu zemského', V. doba, 1871

.

str. 76.

Tamtéž 1872, str. 189. Tamtéž, str. 391 a 392.

IV
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nmetí kollegové Helceletovi nebyli vesms vynikajícími veliinami

vdeckými.

Nehledíc k tmto hokostem, jež zpsobeny Helceletovi

úastí v život politickém, pomr jeho k ostatním lenm pro-

essorského sboru techniky byl celkem dobrý; nejbližším pítelem

byl mu ušlechtilý proíessor Alfred rytí Regner z Bleylebenu. 1 Oba
byli zárove nejmilejšími uiteli studentstva, jež se k nim nejradji

uchylovalo o radu a pímluvu. 2 Školní výklady Helceletovy bývaly

prý jasné, poutavé a pehledné; zetel k eské terminologii ovšem

po reorganisaci techniky již odpadl.

Pi návratu svém do hlavního msta poátkem roku 1850

Helcelet našel Brno po jedné stránce na prospch Cech zmnné;
vlastenci tamní jali se našince organisovati, aby využili svobody

spolovací ke zvelebení své národnosti. Helcelet se pi svém

spoleenském postavení i darech ducha octl rázem v popedí

národního života v Brn mrou tak znanou, že mu to nebylo ani

píliš po chuti (45); stal se starostou Moravské Národní Jednoty

i Besedy.

Národní jednota sv. Cyrilla a Metodje založena

byla dne 17. dubna 1849 za znané úasti rodomilu moravských

jako první osvtový spolek na Morav, proež také zkrátka na-

zývána Moravskou Národní Jednotou. 3 Starostou jejím zvolen

M. Fr. Klácel. Po znaných nesnázích teprve schváleny byly stanovy

Jednoty (pijaté na valné hromad dne 3. íjna) jako spolku ne-

politického, s úelem: vydávati knihy, podporovati knihovny, ítárny,

pírodozpytné sbírky a díla umlecká. Hned r. 1849 Jednota vy-

vinula pknou innost a chystala se co nejpronikavji organisovati

veškeru práci osvtovou na Morav.

' Dobrati se podrobnjších zprav o Helceletovi psobeni a postavem

na technice interviewem u dvorního rady Alfr. ryt. z Bleylebenu samé!

prázdninách roku 1909. zabránila mi zprvu jeho nepítomnost v Brn. potom

smrt jeho 29. srpna: tak bylo mi pestati na zprávách následujících, jež podal

mi zr szých studijních let p. Kaní Jaroslav Maska, editel zem. reálky v i

2 Podle toho patrn episoda zmínná v list ís. 246. zstala be:

lých následku pro pátelský pomr mez; uitelem a posluchai.
J Obšírnjší vyliti ni djin jejich viz: Jan Kabelik. .Moravská Národní

hdnot o MM. 1909, sr, • a 321 355, kde pihlíženo také k hodno-

literárních publikaci Mor. Sár. Jednoty, a tamtéž 19l<> dr. II. Iraub

Iny Matici Moi použitím arch

dotud neznámého, fii beze ient k literárnímu významu plodu ji vydat;

Inánl //(/;.' nnosli Mat. Mor. pinese další roník t<
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Zprvu sdružovala Moravská Národní Jednota tém všecky

národní pracovníky, ježto mocné vzplanutí národní myšlenky

potlailo na as rozdíly stran.

Ale brzy vtšina konservativního knžstva moravského, bojíc

se škod z novot r. 1848 pro víru katolickou, jala se zakládati

Jednoty katolické, kde peováno tém výhradn o vci nábožensko-

církevní, kdežto zetel k denním potebám života praktického a

ke stránce národní necháván stranou; i vzrstala v knzích obava,

aby práce jejich nebyla snad ohrožována tím, kdyby z Mor. Nár.

Jednoty šíeny a tiskem, a knihovnami zakládanými knihy závadné

se stanoviska katolického. Pípadn charakterisoval je Jos. Jireek

slovy: ,Ein Geist, ein Gedanke durchweht alle: das religios

unverdorbene Volk Máhrens vor den Einilussen der modernen

Verbildung zu wahren'. 1

Naproti tomu laikové v Mor. Nár. Jednot spolu se skrovnou

menšinou liberálního knžstva toužili zvyšovati povšechné vzd-

lání lidu a tím zabezpeovati hmotný i národní jeho pokrok;

vždy jenom takto mohlo se úspšn eliti Nmcm, kteí bohatou

literaturou svou byli proti nám znamenit vyzbrojeni. Výhradné

pstní literatury asketické nebo tendenn náboženské bylo jim

nemyslitelné. Snad nechybím se s pravdou, pokládaje práv Hel-

celeta za onoho osmatyicátníka, který zastávaje se
,
pstní

pravých reálných, ducha ušlechujících a povyšujících vdomostí'

na Morav jako ,pojidla s echami ku pedu se ženoucími', tak

pkn a prozírav vyjádil stanovisko svobodomyslné strany v Mbr.

Nár. Jednot tmito slovy: ,Nezdá se mi nad smr snah panso-

fických Komenského a humanitních Herderových nic podstatnj-

šího, co by spor ten mezi kvapící echií a váhavou Moravou vy-

rovnalo, co by národu našemu vyššího, platnjšího vzdlání

poskytlo a elnjšího místa mezi národy vymohlo. 2 Podle toho

1 .Ósterreichische Bldtter far Literatur und Kuns (Wien, 1853) str. 58.

- K. V. Jelen, Pekážky národního zdaru na Morav, .Osvta', 1873,

str. 719. - - Vlivu svobodomyslných ideji, pronikajících z ech na Moravu,

bála se zejména nmecká hierarchie, již dsila husitská minulost národa a

která proto nerada vidla také národní hnuti eské. Duševním vdcem jejím

byl prof. J. Kutschker (1810—1881), spisovatel známého pastýského listu

cpiskopátu rakouského z r. 1849 (viz Havlíkovy .Národní Noviny' ze dne

b. a 7. ervence r. 1849, ís. 144. a 145.) a písný censor Fr. Palackého (M.
1909, str. 285). který potom ve Vídni rychle postupoval v hodnostech, až jako

arcibiskup vídeský ozdoben purpurem kardinálským; tam z hlavy pietisti

moravských (57) zmnil se v hladkého diplomata, který se výborn snášel

i s tvrcem školních zákon ministrem Leop. Hasnerem, co možná mu povo-
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pesvdení, teba inili knžstvu koncesse pi výbru knih do

knihoven a byli zprvu velmi opatrní v publikacích spolkových,

nechtli, aby Mor. Nár. Jednota vedena byla v duchu konserva-

tivního knžstva, a obávali se, by jí toto pi své tuhé organisaci

neovládlo. (II.)

Za této vzájemné nedvry došlo na valné hromad dne

18. dubna 1850 k boji, v nmž nejkonservativnjší kídlo knžské
podlehlo, a vystoupivši z Mor. Nár. Jednoty, hned potom 15. ervna
založilo Ddictví sv. Cyrilla a Methoda ke ,zvedení lidu morav-

ského .... na základu víry katolické' (IV.).

Helcelet od poátku Moravské Nár. Jednoty byl venkovským

lenem jejího výboru; pesthovav se do Brna, úastnil se prací

výborových i ve tyech ze šesti odborv Jednotiných : byl lenem
odboru umleckého, pírodovdeckého i umleckého a pedsedou

odboru pro poádání kalendáe ,Koledy'; po valné hromad
dubnové posléze postaven jako starosta v elo spolku, když se

vzdal úadu toho Jos. Chytil, jenž jej krátký as po odstoupení

Klácelov zastával.

Opatrn vedl Helcelet Mor. Nár. Jednotu hled, aby úbytek

lenstva knžského, který vážil více moráln než poetn, 1 na-

hrazen byl z kruh laických; a pece zvláštní nehodou práv on

zavdal píinu k pohrom ješt vtší, která stihla Jednotu r. 1851.

Propustil do ,Koledy' na rok 1852 nkolik anekdot, beze vší zá-

vady vytištných i za censury ped rokem 1848 (73); ty shledány

konsistoí brnnskou proticírkevními a biskup hr. A. A. Schaffgotsch

kurrendou naídil knžím své diecese nejen vystoupiti z Jednoty,

ale také vystoupení své veejn pi zprávách spolkových v novi-

nách dáti oznámiti (II.) Proti spolku veejn proneseno tu obvinní,

že jsou v nm lenové nepátelsky smýšlející s církví i s poádkem
státním, což ovšem za pedzvstí blížícího se absolutismu zname-

luje (Wetzer-Welker .Kirchenlexikoi VIL. str. 1267). tak že sklízel nejí

chválu u liberál. (.Allgemeine Deutsche Biographie 4

51. sv.. str. 458). V konsi-

itoi brnnské byl odprcem eským zvlášt kanovník F. Panscháb.

1 Mezi vystouplými leny byl Fr. Sušil, hr. H. Sylva- /'aroma. Mat. Pro-

-ka a j. v. Podle .Koledy' II. zbylo v r. 1851 ješt údu 17 v roce

pedešlém, (uvedených mnou v MM. 1909, str. 121, podle .Koledy /.. str. 206) neb

' yroint zprávy (Traub l. c. str. 220). Ale z prohlášení vystupujících

knzi je patrno, ie nkteí z nich nepokládali se již ani leny, nezaplar.

píspvku lenského; dl tedy správn Helcelet, že poet lenu vlastn nikdy

nepevýšil 300 (100). Píspvky byly totiž vysoké proti výhodám, jichž Sp\

poskytoval
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nalo útok tak tžký, že šlo o bytí a nebytí Mor. Nár. Jednoty.

Knží z brnnské diecese vystoupili na tento rozkaz všichni a

zbylo jen nkolik liberálnjších jednotlivc z diecesí jiných, zvlášt

olomoucké, kde k podobnému ostrému kroku pece nedošlo, a
arcibiskup Maxm. Jos. sv. pán Somerau-Beeckh dal aspo na

srozumnou svému knžstvu, aby se jmenovaného spolku štítilo.
1

Helcelet pokládal za intellektuální pvodce biskupské kur-

rendy nkteré z bývalých knžských úd Mor. Nár. Jednoty,-

odkud nechut jeho ke knžím v listech z této doby vbec.

Piinlivost jeho však rostla protivenstvím ; staral se, aby

mezi lenstvem i veejn bylo eleno tžkému naení kurrendy

(73 a n.), vybízel k získávání nových lenv a tak krise pekonána.

Jsa si vdom odpovdnosti, Helcelet setrval i na další období ve

starostenství, 3 ale ovšem cítil, že za zmnných pomr politických

a nedostatku intellektuálných i hmotných sil nelze již pomýšleti

na innost spolkovou, jaká byla pvodn pro Mor. Nár. Jednotu

zamýšlena, i hledl uchrániti z ní, co bylo lze, a teba pod
firmou cizí.

Pomr Matice eské k Museu král. eského vnukl mu asi

myšlenku pileniti Mor. Nár. Jednotu jako sekci pro vzdlávání

literatury eské k jedinému tehdejšímu ,výše auktorisovanému

stedu intelligence svobodné' na Morav, totiž k Moravsko-slezské

hospodáské spolenosti, která mla na péi také Františkovo

museum a pi níž už byla zaízena sekce historicko-statistická (78).

Helcelet byl od 22. ervna 1846 dopisujícím lenem spolenosti

(od 23. kvtna r. 1868 potom lenem skuteným) a byl zvolen

r. 1851 i do výboru jejího. 4 Za etnjší úasti eského lenstva

a horlivjší agitace nebyla tato myšlenka neuskutenitelná a byla

by pinesla eské vci na Morav jist mnohý prospch. Ale chybl
na naší stran organisátor podobný Fr. Palackému a ovšem také

pomry brnnské ješt byly daleko trudnjší pražských a tak

Helcelet, snad setkav se pi soukromých poptávkách s naprostým

1 P. T. Májek J. Helceletovi dne 1. února 1853 (rukopis v archivu Mat.

Moravské).

• Koncept nedatované odpovdi Helceletovy na list, dotený v poznámce
pedešlé, tamtéž.

' V .Slovanu' (Praha, 1850) str. 1615, dopisovatel (možná, že to byl

M. Mikšíek) praví, že by .sotva obezetnjšího pednostu našli', než jest Helcelet.

* D'Elvert, .Geschichte der k. k. máhrisch-schlesischen Gesellschaft zur

Be/órderung des Ackerbaues' etc. (Briinn, 1870) str. 417.
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odmítnutím svého plánu, ve spolku samém se ani nepokusil ho

realisovati. 1

Poté zahájil pedbžné soukromé jednání, aby Mor. Nár.

Jednota splynula s Maticí eskou a pedložil k tomu cíli za pod-

klad pesný rozpoet finanní (100). Ale ani tu nedošlo ke konené
dohod již proto, že Matice eská, jsouc za policejního systému

Sacher-Masochova sama v nejtrapnjších nejistotách o svém osudu,

nemohla pomýšleti na krok tak dležitý.

Vida tedy nezbytí, Helcelet piklonil se k myšlence, zacho-

vati Mor. Nár. Jednotu s programem znan zúženým, totiž: .pod-

porovati eskoslovanskou literaturu s obzvláštním ohledem na

poteby Moravy vydáváním dobrých spisv aneb pispíváním

k tomu'. Také jméno Mor. Nár. Jednoty, jež píliš živ pipomí-

nalo revoluní dobu jejího vzniku, zmnno v Matici Moravskou,

jež po schválení stanov dne 29. prosince 1853 vstoupila v život

18. lednem 1854. Tak zachován Morav jediný její eský spolek

literární, a teba potom ješt dlouho jen živoil, pece nové vzpru-

žení národní posléze proniklo i do zmrtvlého jeho organismu ;

z ní vzešel nám potom první eský vdecký asopis i vtšina

vdecké tvorby naší na Morav.

Znaná ást zásluh o to tedy náleží J. Helceletovi, jeho;:

hlavn piinním také vydáván po osm let významný kalendá

, Koleda'.

Helcelet setrval v ele spolku také po jeho promn v Matici

Mor., jíž se mla ,peroditi a omladnouti'. Snad doufal, že po

promn jména bude lze navázati znova styky se stranou ducho-

venskou a píbytkem lenstva vzpružiti Matici Moravskou k d-
stojnjšímu bytu. Když se zklamal ve své nadji, stav vegetujícího

spolku stal se mu tak nesnesitelným, že složil poátkem roku

1856 starostenství O 44). Bál se snad státi hrobaem spolku, jejž

kdysi s tak krásnými nadjemi pomáhal zakládati. Místo jeho

zaujal archivá J. Chytil, jehož byl Helcelet potom námstkem.

Neposlední píinou zmalátnlosti, která se jeví ve spolkovém

život Matice Moravské uprosted let padesátých, byl neblahý útlak

systému Bachova. Rozvrácena-li jím spolenost národní ú/.-

i i v Praze,- tím snáze podušen veškerý vyšší spoleenský

život skrovné obce eských vzdlanc v Brn.

// Traub, NÍM. 1910, 1911, sír. 94.

.1 Denis .echy po Bílé Ho II'.. str
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Stediskem jeho byla Beseda založená r. 1849, x která poá-

dala zábavy pvecko-hudebn-deklamaní. Helcelet byl zvolen i za

pedsedu tohoto spolku (45), který vhodn doploval innost Mor.

Nár. Jednoty svou ítárnou a pátelskými schzemi lenstva;

v Besed sbíráno také na Národní divadlo v Praze (67), opt
zejména piinním starostovým. Ale vzkvetlá žendarmerie bachovská

slídila po všech
,
podezelých individuích' a nejlepší teba obané

ocitali se pod policejním dozorem.

Z velké ady muž
,
podezelých' podle úední zprávy byli

také Petr ryt. Chlumecký, pro. Alb. Heinrich, prof. Bedich Kole-

natý, z našinc dr. AI. Pražák a dr. Jan ryt. Lachnit. A Cechm
bylo o to he, že jim za vinu pokládáno i jejich národní pe-
svdení. 2

Šosáctví hrozn se vzmáhalo (110), tak že nebylo podmínek

ani pro nejskrovnjší život spoleenský. Beseda pustila byt a

skrovné zbytky lenv jejích projevovaly poslední innost, spláce-

jíce staré dluhy (126). Potom nebylo už styk vtších spoleností,

každý uzavíral se víc a více pro sebe ....

Náhradou za spoleenský život mohl býti pouze intimní

život rodinný a dvrné pátelství; ale vlivem pomr veejných

a zajisté i své rodiny cho Helceletova práv v této dob nejmén
chápala snahy a tužby manželovy a tak zbývaly mu doma jen

dti, s nimiž pracoval a jež si pizpsoboval.

Dvrného svazku pátelského, toho rázu jako s Hanuše*m

v Olomouci, Helcelet v Brn již neuzavel. Nejbližší byl mu Klácel,

na njž také Hanuš jej odkazoval. S poátku duchovní jejich

struny nebyly dostaten sladny (57), ale zvolna se sbližovali

pi návštvách Helceletových v kláštee starobrnnském a na

spolených procházkách po okolí brnnském (67), vedouce spolu

filosofické disputace (65) i botanisujíce. Helcelet pistoupil také

1 Ustavující valná hromada Besedy konána dne 4. kvtna 1849 a len
pihlášeno pes 80. Starostou zvolen dr. A. Pražák. Mor. Nov.' 1849, ís. 103.

- Dostal se mi do rukou obšírný seznam tch, již postaveni byli pod

policejní dohled, sestavený moravským místodržitelstvím v msíci záí 1853.

Z nho vypsal jsem jména, která jsou pro nás zvlášt zajímavá a charakteri-

stická pro policejního ducha oné doby; odtud vidno, že byli rozeznáváni .slavo-

mani', jako Jan Ohéral, od .echoman'. Helceleta v tomto seznamu není. ímž
ovšem není eeno, že není v nkterém jiném, jejž lze dvodn pedpokládati

;

a hledali bychom ho mezi .echomany'

.
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do filanthropického bratrstva Klácelova, 1 jež místo aby jako kdysi

Jednota eskobratrská pronikalo veškeren život eský, zstalo

obmezeno na nkolik jen dvivých a nadšených ctitel spíše

Klácelových, nežli jeho mlhavé ponkud vidiny nové Jednoty

eskoslovanské bez podkladu uritého vyznání náboženského.

Z nich byli Veronika Vrbí ková, pozdji provdaná

Mikšíková, v Brn a Božena Nmcová i cho její Josef
Nmec. Nedostatek osobních styk mezi bratry a sestrami —
tak nazývali se lenové bratrstva, 2 navzájem si tykajíce — na-

hrazován byl hojnými listy, z nichž dochovány nám listy B. Nm-
cové V. Vrbíkové. 3 Daleko zajímavjší ovšem byly dopisy Boženy
Nmcové Klácelovi, který se stal jejím uitelem v oboru filosofie

a otázky sociální, velkou ást svých zajímavých feuilleton v ,Mor.

Novinách* píše v první ad pro ni.

Helcelet poznav z dopis B. Nmcové u Klácela ítaných

vzácnou duši naší drahé spisovatelky, jal se právem bratrství

korrespondovati s ní také sám (59). A bylo, tuším, více zásluhou

pvabu pátelského svazku s ženou tak vynikající, nežli vlivu

ideové podstaty bratrstva Klácelova, že se Helcelet pi svém
bystrém smyslu pro reální život zastával bratrstva a neprohlédl

slabin jeho, až byl na romantinost takového spojení, zvlášt

mezi bratími a sestrami, upozornn Hanušem (68). Drsným
odsudkem Hanušovým rozpadlo se bratrstvo (69), ale dvrné
pátelství mezi bývalými leny jeho potrvalo; kdykoli B. Nmcová
jela Brnem, vídávali ji rádi tamní pátelé.

Ježto z prostedk, jimiž se mlo utvrzovati bratrství

mezi lidstvem, byly také schzky na místech památných a

B. Nmcová krom toho pi svém chatrném zdraví mla pobytu

na venkov nejvýš potebí, Klácel pozval ji r. 1851 s dtmi na

Hory Panny Marie u eské Tebové (72). Tam zavítal i Helcelet;

a krásný i duchaplný tento muž opanoval srdce Bož. Nmcové
tak, že pobledl proti nmu nejen vliv jejího uitele Klácela.

nýbrž i pražského rádce a pítele I. J. Hanuše. Hanuš žárle na

tento úspch vnukl Helceletovi myšlenku, jako by B. Nmcová
mínila rozpoutati pátelský jejich svazek (80), což spolu s ohledy

fiooí provoláním Klácelovým fla pováženou' v Týdenníku'

r. 184

A'/., vstupujícím lenm dával nová jména po zpsobu klášter-

ním, pezval Helceleta Lubomírem, kdežto H Nimcx vála ho Ivanem,

V Vávra, < M a n.
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spoleenskými zpsobilo, že Helcelet zvolna upouštl také od

písemného spojení s B. Nmcovou (121); skrovné potem listy

její Helceletovi 1 jsou z nejkrásnjších, jež od ní máme. Vlivem

tchto událostí ochladlo pátelství Klácelovo k Helceletovi a

asem pi ídkých stycích i k Bož. Nmcové. Když pak Klácel

vidl za reakce zmaeny všecky své nadje na uvolnní své, které

se mu stalo nezbytnou potebou, stával se stále vtším samotáem
a odcizil se zcela i Helceletovi jako vbec všem národním kruhm
a snahám (219). Tak skonila se tato významná episoda v život

Helceletov ješt dokonalejším jeho osamním.

Helcelet pipadal si jako na poušti (126) a v pravém

kartouzském ,Memento moi' (143) pochopiteln dostavovala se

sklíenost ducha, nechut k chatrné eské tehdejší tvorb literární

a nedvra ve zdar národních našich snah (169).

Ale z krve prolité na bojištích italských vypuela Rakousku

1860 nová éra konstituní, a jakmile jí obrozen také národní

život na Morav, míjela tesknost samoty, rodila se znova chut

k innosti a s ní víra v úspch náš. Opt vidíme Helceleta v první

ad chápati se práce, žel jen, že za skrovného potu moravských

pracovník, ne dosti soustedné a proto mén vydatné, než

bychom si páli.

Úastní se v Brn ruchu spolkového v obnovené Besed 2 a

založeném nov tenáském spolku brnnském. 3 Jsa ode dávna

pstitelem tlocviku, Helcelet staví jej nyní do služeb ideje národní

a zakládá r. 1862 první tlocviný spolek Sokol na Morav (2lB),

jehož zvolen prvním starostou. Po smrti Jos. Chytila pejímá opt
v letech 1861— 1863 po druhé starostenství v Matici Moravské,

naež odevzdává je dru. Fr. Mathonovi, 4
víc a více zabírán jsa

prací politickou.

Politický život na Morav od poátk svých r. 1848 trpl

nedostatkem rázných a intelligentních muž, kteí by, teba

v menšin, elili velké pevaze zástupc nmecké minority. Kdežto

v echách zasedal na lavicích poslaneckých skutený výkvt

národa, na Morav r. 1848 mezi poslanci mimo dra. A. Pražáka

1 V. Vávra, M. 1896, str. 547—558.

- Stanovy zpváckého spolku Besedy brnnské potvrzeny dne 30. ervence

1861 a uveejnny v Mor. Nov.' 1861, ís. 74.

' Stanovy tená, spolku potvrzeny téhož roku I,Mor. Nov.' 1861, cis. 91.)

a valná hromada konána dne 23. listopadu 1861.

' H. Traub. MM. 1911. str. 61.
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a nespolehlivého J. Ohérala není muže vynikajícího; 1 Klácel, Hanuš,

Šembera i Helcelet byli mluvími eské Moravy pouze v novinách.

Ani r. 1861 nebylo valn lépe. Vdcem eského poselstva na

snmu zemském a skromného eského tyrlístku na íšské rad

právem svých schopností i zkušeností byl dr. A. Pražák a k nmu
nejblíže se piazoval Helcelet, od té doby spojený s ním úzkým

svazkem pátelským. A pece ani on nebyl z politických pracov-

ník nejlepších. Proti všem ostatním poslancm moravským

Helcelet vyznaoval se nejširším rozhledem filosofickým, ale za to

chybla mu nutná smlost, zvlášt enická, kterou se asto

uplatují poslanci menšího fondu duševního proti mlícím filo-

sofm jeho rázu. Pi jemné své povaze nebyl schopen eliti

odprcm tak jízlivým a nevybíravým ve volb prostedk, jako

byli pedáci nmecké levice z Moravy.

Jsa odkojencem poesie Kollárovy Helcelet jako veliký Fr.

Palacký i v politice byl bezvýhradným stoupencem ideje huma-

nitní; jak velice dviv byl k humanitní velikosti slovanské

v minulosti, tak zase pln dvoval jí pro budoucnost (130);

proto také hlubokým smutkem ho naplovalo, když jí protivníci

naší v zápase politickém nedbali (15). Ve vzdlání národa jistjší

nežli ve váleném vyzbrojení vidl záruku jeho bytí; odtud upo-

zoroval stále na význam vzdlání lidu (194, 203) proti názorm
politika typu radikálního, jako byl Mat. Mikšíek, jenž nejradji

byl by vše ešil meem (208), zstávaje stále týmž vzntlivým

bojovníkem jako roku 1848. Všeliká vava politická i shon po

hlasích, který má za následek zlidovní ád volebních, byly tnu

cizí. Proto mohl se státi poslancem jenom v dob, kdy volistvo

z kázn národní volilo teba muže v okrese zcela neznámého,

jehož nesnadnému jménu cizímu se inusilo ped volbami uiti;

tak bylo práv pi nm na Daicku.

Roku 1861 Helcelet s drem. AI. Pražákem, J. Lachnitem,

Fr. Mathonem a P. Ign. Wurmem byl lenem výboru, z

úad vyšly kandidatury poslanecké i provoláni volební ze dne

12. bezím.- Poslancem za venkovské obce okresu daického,

teleckého a jemnického a ze snmu také do íšské ruly zvolen

byl Helcelet ,dávno našincm známý a milý'. 3 Ze attribul jemu

udlený nebyl planou írasi novináskou a Že se Helcelet tehdy

tšil také ze sympathii na stran nmecké, vidti z toho, že pi

Viz seznam jich v Mor. Nov: PNI. k ls. 10. t roku 1848.

..Mor Nov: 1861, i li 21. I •
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této volb dne 15. dubna dostal nejvtší poet všech zvolených

vbec, totiž 95. 1 Se strany eské byli vedle nho zvoleni na

íšskou radu dr. AI. Pražák, dr. J. Ev. Bílý a Valentin Kostelník.

Dne 18. dubna Helcelet stal se náhradníkem zemského výboru.-

Na snmu zástupci eské vtšiny byli veskrze v menšin, a

když odroen po 10. sedni, vydali prohlášení o innosti jeho

i pro státní právo eské. 3 Jak se zdá, Helcelet konal poselstvu

eskému tehdy i pozdji platné služby obratným svým perem pi

stilisaci eských pronunciací, a jinak v jednání politické zasahoval

velmi zídka.

Když pak uvdomlé obce chtíce manifestovati souhlas se

stanoviskem našich poslanc poctívali je 1861 estným obanstvím,

dostalo se také Helceletovi diplom z Budiškovic, Lhoty u Jaro-

mic (okres Mor. Budjovice), Manešovic, Milotic, Nic, Rataj,

Skoronic, Tele a Vacanovic i estného lenství tenáského spolku

v Holešov; pozdji (1868) jmenován ješt estným obanem
msta Daic.

Na íšské rad, jež zahájena dne 1. kvtna 1861, Helcelet

podle svého zápisníku z tohoto roku sepsal interpelaci AI. Pražáka

a soudruh stran vydávání íšského zákoníka také v jiných jazy-

cích mimo nmecký, podanou dne 12. ervence.

S drem. L. Klaudym byl z ech ve výboru pro vypracování

osnovy zákona na úpravu vcí tiskových, jehož elaborát potom

byl znan ,opraven' po pání vlády dne 22. íjna 1862. Znaje

slabost naši národní na Morav Helcelet spolu s ostatními Mora-

vany byl proti passivní opposici a v rozhodné chvíli také tento

názor v echách tlumoil.

Na den 4. ervna 1863 sezval dr. Fr. L. Rieger íšské po-

slance eského národa k úad o vci. 4 Na radu dra. A. Mezníka"

AI. Pražák k této porad sám se nedostavil, nýbrž pouze Helcelet,

aby tlumoil situaci Moravan a hlasoval pro obeslání íšské rady,

pro které byli všichni tyi jejich zástupcové; douíalif, že svým

opatrným jednáním získají šlechtu ze strany stední a její pomocí

majoritu na snmu zemském, 6 v emž se ovšem zklamali.

1 ,Mor. Nov.', ís. 31. - Tamtéž, ís. 32.

3 Tamtéž, ís. 34.

4 List F. L. Riegra AI. Pražákovi ze dne 29. kvtna 1863; rovnž jako

všecky ti následující v originále u p. bar. Vlád. Pražáka ve Vídni.

'•> A. Mezník AI. Pražákovi dne 16. kvtna 1863.

Týž témuž zaátkem ervna 1863.
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Ve schzi té bylo pro obeslání šest, proti osm hlas; ježto

však Helcelet mluvil za tyi Moravany (Val. Kostelník krom
toho výslovné v ten smysl psal) a také biskup Val. Jirsík se

pípisem ohlásil pro obeslání íšské rady, byla to vlastn majorita

(11 hlas) proti minorit (10 hlas), i když k této pipoítáni byli

dr. L. Klaudy a Jos. Macháek, rovnž nepítomní, jichž votum
bylo známo. 1 Tak rozhodnuto o dalekosáhlém kroku passivity a

to také schváleno vtšinou eského klubu poslaneckého snmu
eského.

Helcelet odjel, nezjednav prchodu mínní Moravanv, a

marn vybízen byl dr. Pražák k boji proti tomuto usnesení. 2

Doma Moravané, kteí si vyhradili volnou ruku, usnesli se jíti do

íšské rady. 3 Ale postavení jejich slabé tyky bylo stále trapnjší.

Snmovna poslanc stále pekraovala svou kompetenci i vyžado-

vali si dovolené ; když jim posléze odepena (257), opustili také Víde.

1 5. Dvoák AI. Pražákovi dne 7. ervence. — Pro obeslání byli podle

nho: Dr. F. Brauner, Š. Dvoák, dr. V. Griínwald, M. Havelka. Helcelet.

dr. Jan Žák ; proti: dr. J. Milner, dr. Jos. Prachenský, F. L. Rieger, J. Stank.

V. V. Tomek, H. Zátka, V. Zelený, dr. Jos. Zikmund. V .Pamtech' Tomek ne-

vypravuje o tch vcech nic. — Ovšem zbývali ješt jini poslanci, o nichž tu není

zmínky; tak dr. AI. Krása, Fr. upr a Fr. Vokoun zstali pes toto usneseni na

íšské rad. Ale i nehledíc k nim vidti, jak nerozhodni byli echové, což

ovšem oslabovalo váhu jejich usneseni.

Týž list Š. Dvoáka.
3 ,Nár. Listy' 1863, ís. 143.. tuto taktiku jejich, odlišnou od eské, vy-

svtlovaly a bránily jich proti mínní, jako by se byli od echv odtrhli.

Xaopak. v dob pozdjší bylo vytýkáno se strany Moravan asto Cechm
v té chvíli zapomnli, kterak rozhodnuti o tom, jiti-li na íšskou radu ili

nic, bylo vci všenárodní. Zatím echové po zakroeni lena porady, jenž ani

nebyl lenem snmovny poslanecké (Frant. Palackého), prohlásili prý rozhod-

nuti to za vc vnitn eskou, zbavili moravské poslance práva o ni hlaSO

a tím dosáhli potebné vtšiny hlas pro tento krok, již prý by jinak nebylo

bývalo. Tak líci se události v anonymní brožurce dra. Jos. Fanderlíka .O nynjší

politické situaci národa eského' (Praha. IS77) str. 8 a 9, i v širším zpraco:

jejím nmeckém .Die Schicksale der nationalen Politik in Bohmen 1861

(Prag, IS79) str. 10, kde už Fr. Palacký, v eské brožurce výslovn nejmeno-

vaný, uveden jménem. Zprávy Helceletovy o této úad nemám listu

Š. Dvoáka, psaného : . pamti hned den po schzi, vyplývá jasn

o njakém vyloueni Moravan;/ z porady nebylo ei. Helcelet hlasoval jako

ini pítomni, m SVOU osobu a ne také za ti nepítomné soudruhy:

tak dosaženo bylo majorily pítomných, ovšem nepatrné, ale pece jen m
rity. pro abstinenci a tomuto usneseni se potom dostalo schváleni zem. poslanc

vrh (snad tam tedy vlivná Ir. Palackého, o nimž š Dvoák v listu vbec
nemluvil. Ale tepi :<na ml Fr. I Rieger pro sebe II podpisu.

Viz i V. Jahn. František Ladislav Rieger" (Praha. 1889), str. 16
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Na Morav Helcelet byl lenem výboru, jenž se sestoupil

k vydávání ,Mor. Orlice' (238), od r. 1863 a pomáhal také finann
ji zajišovati potebnou kaucí. Mimo zmínnou e o reorganisaci

techniky na snme zemském dne 13. bezna 1863 podával jako

zpravodaj odboru pro organisování hospodáského vyuování na

Morav dne 13. kvtna 1864 snmu zprávu, 1 podle níž ml býti

vyvolán v život vyšší ústav zemdlský jako zvláštní oddlení

techniky, zizovány v zemi postupn rolnické školy a dávány

odmny uitelm, kteí by na venkovských školách vzdlávali

hospodásky žactvo. Z toho jen první krok uinn k zaizování

škol rolnických, ostatek nic. Roku 1868 dne 25. srpna podala

pravice a v ní též Helcelet deklaraci Moravan ze dne 22. srpna,

a když nedostavil se do snmu, zbaven jako všichni ostatní man-

dátu. Pi volbách do zemského snmu moravského r. 1870, vy-

konaných ve znamení deklarace, Cechové s velkostatkái konserva-

tivními ztratili majoritu nepíznivým výsledkem voleb velkostatká-

ských (292). Když v nových volbách zemských za kabinetu Hohen-

wartova získali eští federalisté a historická šlechta vtšinu, Helcelet

zvolen 18. záí 1871 z kurie venkovských obcí opt náhradníkem

zemského výboru; 14. íjna byl ješt zpravodajem o návrhu stran

podporování živnostenských a hospodáských výstav a dne 30. listo-

padu podepsal s ostatními svými politickými páteli prohlášení,

že stojí za lánky fundamentálními. Po neblahých volbách r. 1871

vtšina eská na snmu ztracena a Helcelet se soudruhy vzdaloval

se jednání snmovního ; když pak eští poslanci znovu na Morav
prolomili zásadu ,trpného odporu', aby aspo kontrolovali bez-

ohlednou ústaváckou majoritu, Helcelet, už dávno touže se dostati

ze živlu, ,na nmž nebyl ani s vesla, ani s kormidla' (211), uchýlil

se do zátiší školního a rodinného.

Tíštní sil Helceletových v práci spoleenské a politické

i ochabnutí jeho v dob reakní nesvdily ani jeho innosti

literární za doby brnnské.

Ve vlastním oboru psobnosti uitelské práce spisovatelská

zajisté nemálo mu stžována tím, že z doktora lékaství asem
prostednictvím pírodních vd, jež studoval podružn, stal se

professorem polního hospodáství, správy statk, ba i encyklo-

paedie lesnictví.

1 .Snmovní listy o sednich moravského snmu zemského' r. 1864, str.

998—999 a Mor. Orlice
1

1864. cis. 91., 95. a 112.
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Z doby pobytu olomouckého Helcelet pispl jenom nkolika

láneky do kalendáe Šemberova ,Posla Moravského' (16), lánkem

,Dležitost soli pro dobytkáství' do ,Týdenníka' 1848

(str. 59) a temi drobnými píspvky do Mittheilungen der k. k.

máhrisch-schlesischen Gesellschaft zur Befórderung des Acker-

baues, der Nátur- und Landeskunde zu Brunn: ,Der Sprung
aus der Han 1846 (str. 268—272), /Welches sind die Ur-

sachen, dafi bei dem Sprunge aus der Hand viele

Mutterschafe unbefruchtet bleiben, die Lámmer aber

manchen Krankheitenausgesetzt sind und denselben
leicht unterliegen? Wie ist diesem Ubelstande abzu-

helfen?' 1847 (str. 321—323) a ,Beitrag zur Beantwortung
der Frage: In welcher Art und Weise ist vorzugehen,

um nach dem Beispiele anderer in der Viehzucht aus-

sezeichneter Lan der auch in dieser Provinz bei allem

Nutzvieh auf dessen Fruhreife mit Vortheil hinzu-

arbeiten? 1848 (str. 97—99).

Pozdji se publikací Moravsko-slezské hospodáské spole-

nosti vzdaloval; nepispl na p. do jejího ,Kalendáe Hospodáského'

lánkem o pstování epy, za kterýž byl požádán pípisem ze dne

14. února 1852, a také nesetrval pi svém úmysle populárn zpraco-

vávati zpávy spolenosti v ,Mor. Národním List', což s vdkem
bylo uvítáno výborem spolenosti, 1 jako spolupracovnictví jeho

Klácelem, redaktorem zmínného asopisu. 2 Vyhýbal se vbec i jed-

nání v Moravsko-slezské hospodáské spolenosti (156), jakkoli jako

echa ho leckdy bylo potebí, na p. když šlo o posouzení lido-

vých ítanek (eských i nmeckých) pro mládež, 3 k jichž vydání

ostatn nedošlo, nebo o vydávání samostatného eského listu

hospodáského místo ,Besídky', která jako píloha centralistických

,Mor. Novin' nebyla eským lidem odbírána. 4 Vysvtlení jest na-

snad. Moravsko-slezská hospodáská spolenost macešsky odbý-

vala valnou vtšinu eského obyvatelstva, zstávajíc stále vrna

1 Pipiš Mor. -sic:, hospodáské spolenosti Helceletovi ze dne 22. lednu

: Zde rovnž jako následující dva neotištin, ježto jinak nemají dležitosti

» .Mor. Nár. I.isf. píloha />• .Mor. Nov.' 1851, ÍS. 18.

Pipiš Helceletovi ze dne 3. ledna t

* Podle plpisu téže spolenosti Helceletovi se dne 17. ledna 186

ni neobsahuje zmínný spis D'ElvertÚV (St. I.lll. OOXn. 1.) :/"

patrn vc ne,.'
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pedbeznovému svému rázu nmeckému, 1
s dsledností lepší vci

hodnou až po svj konec r. 1898; ale ovšem Helcelet spolu

s jinými našinci nepiiovali se žádoucí mrou o dkladnou pro-

mnu v té píin.
Do ,Mor. Národního Listu' Helcelet za redaktorství Kjácelova

pispl snad nkterým lánekem hospodáským. Bezpen jsou

tam od nho ,Zk oušky kmetské' 1851, ís. 93—160. Ml to

býti katechismus hospodáský, jakýs pendant ke katechismu nauky

obanské, který tam uveejoval patrn Klácel sám pod titulem

,Zkoušky obanské'. Klácelovi se jasný a svží zpsob podání

Helceletova právem líbil, proež chtl práci jeho uveejniti ješt

ve zvláštním otisku;' ale autor pestal pi padesáté otázce svého

katechismu, který tedy zstal nedokonen. Rovnž nevydána

nmecká jeho uebnice ,Gterlehre', o které pvodn pracoval

s takovou chutí, že jí ml v brzku 52 hust psaných arch (149);

ba ani rukopisu jejího jsem neshledal. Snad za zmnných poli-

tických pomrv a nepátelského chování nmecké strany odne-

chtlo se Helceletovi nositi díví do lesa nmecké literatury.

Tak muž, od jehož znamenitých vdomostí mnoho ekáno''

a který pi svém svžím zpsobu psaní na poli populární lite-

ratury praktické mohl se státi moravským Kodymem, zklamal tyto

nadje a na prázdno vyznla i pobídka Boženy Nmcové, aby

pece psal aspo nco z pírodních vd. 4

Vrcholem Helceletovy práce tohoto rázu a zárove v Mo-
ravské Národní Jednot a pozdji v Matici Moravské vbec bylo

jeho poadatelství 5 osmi roník kalendáe
,Koledy' narok 1851

až 1858, které bylo spojeno s nejednou nesnází za tehdejší stag-

nace a nedostatku literárních pracovník moravských.

Koleda byla zprvu myšlena za kalendá pro nejširší vrstvy

1 Viz J. Ohéralovo upozornní v .BrUnner Zeitung" 1849, ís. 78, jež

pinesly potom Mor. Noviny' 1849, ís. 88., v lánku .Obnova Moravskoslezské

hospodáské spolenosti'

.

" M. F. Klácel J. Helceletovi dne 2. dubna 1851. List sem nepojat z pí-
iny dotené v úvod.

3
J. Ohéral v Mor. Nov.' 1849, ís. 88.

* B. Nmcová Helceletovi dne 4. ervna 1855, M. 1896, str. 554.

5 Zprvu byl .poádníkem' odboru pro vydávání kalendáe, pozdji, kdy:

odbory v Mat. Moravské zanikly, vedl redakci sám.
8 Domnní moje, že snad název pocházel od Helceleta, ježto o jmén

kalendáe z doby ped ním nic nebylo publikováno a Helcelet z odboru nejvtší

ml smysl pro starožitnosti a lidovdu, bylo podle listin archivu Mat. Mor.

mylné. H. Traub, MM., str. 216.
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lidové, potom mla býti kalendáem s úelem vyššího pouení a

vyšší zábavy, který byl chválen jako nejdkladnjší a nejoblíbe-

njší z kalendá esko-slovenských, 1 a svou pronikavou snahou,

soustavn pouovati ve všech dležitých oborech, zstává vzorem

až podnes; nakonec ovšem za nedostatku píspvk bylo mnoho
slevovati s pvodních vysokých cílv a za konkurrence s kalen-

dáem ,Moravanem' se ,Koleda' pece neudržela.

Jakého rázu byla redakní innost Helceletova v ,Koled',

je vidti i z korrespondence tuto vydané, daleko lépe pak ješt

z list v archivu Matice Moravské. Dožaduje se píspvk nejen

úedn z Mat. Moravské (113), nýbrž i soukrom u svých zná-

mých; upozoruje na vhodná themata, jichž zpracování by si pro

kalendá pál (62, 71 a j.); odmítá práce, jež by snad mohly

vzbuditi nelibost (104), anebo škrtá ze zaslaných píspvk, co

by bylo závadného; 2 nechce-li škrtati, pidává aspo na znamení

nesouhlasu své poznámky [?], aby tenástvo uil kritice (91); a

posléze jest konektorem svých spolupracovník, z nichž I. J. Hanuš

v té vci pímo na Helceleta spoléhal. Snad redaktor také rozd-

loval lánky naukové v menší oddíly se zvláštními nadpisy, aby

byly pehlednjší, což nyní proniklo i do denních list. Pée jeho

o jazykovou a stylistickou dokonalost kalendáe nebyla vždy

stejná; nkdy podíml a právem neušel výtce objektivní kritiky (144).

Znaná ást píspvk v .Koled' je nepodepsána; zejména

všecky Helceletovy. Jenom podle látky a slohových nebo slovných

zvláštností lze se jeho autorství dohadovati. Piítám mu mimo
lánky již výše zmínné tyto: Pohled na Brno; Jakým zp-
sobem mohou emeslníci vedle továren ili fabrik

obstáti? Rozmluva mezi Janem Bedlivým, uitelem, a

Martinem Pochybilem, hospodáem, o obecních pekár-

nách; Zpráva o ruských ledovnách; Míra ku vypátrání
masné váhy hovzího dobytka; O neštovicích krav-

ských (roník I. str. 15—34); Mléko, máslo, sýr; Rozkou-
skovanostasložitost ddin; Kemubybyla zámožnost
a svornost obcí na vsích vzhledem na kmetství, snad

i Prmyslná výstava v Londýn r. 1851 (II. str. 53—68);

O Inu a Ináství v Anglii vzhledem na nás; O anglic-

kých trativodech (III. str. 84—97); Založeni Cai hradu
(VI. str. 98 103); Klnssické starožitnosti msta Plu (VII.

str. 70 73), O hospodárném krmení dobytka (VIII. str. 57.

.luntu- 1857, tfi Mor. Ndr. List
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až 64) a snad i Lázn Luhaovické v Morav k titulovému

obrazu (VIII. str. 139— 140). Ve láncích hospodáských (ovšem

vtšinou kompilaních) všude nabádá k pokroku ve spolování

rolnictva, scelování i melioraci pozemkv i náležitému pstní do-

bytka, tedy vesms ve vcech, k nimž moravský venkov dospl až

pozdji. 1

Na druhé stran zase ,Koleda' piinním Helceletovým po-

kusila se také popularisovati umní výtvarné. Jeho podntem a

péí vkládány byly do ,Koledy' celostránkové obrazy, 2 k nimž

psával sám doprovody; bohužel, jeho dobrá snaha dílem vinou

málo umleckých obraz, dílem také vinou chatrných reprodukcí

nebyla provázena žádoucím zdarem a ,Koleda' posléze opt se

vrátila k obvyklým šablonovitým obrázkm kalendáním.

Ješt mén významná byla literární innost Helceletova

v oborech jiných. Vedle okolností již dotených hlavní píinu
hledati jest v jeho povaze. Dobe se sám charakterisoval, vida

v ní .znamenitou kehkost, nedostatek energie, neaktivnost á la

Werther' (38), která jen ve chvílích dležitých ustupovala inné

horlivosti. Ale zato
,
považoval za povinnost, aspo píteli ponkud

užiteným býti, ne-li svtu' (186), a veškerý zbytek jeho práce

literární vyrostl z pátelství k Hanušovi.

Pro nho a pátelský kruh dámský rodiny Hanušovy v první

ad poizován byl Helceletv peklad Boccacciova ,Dka-
ni er o na' (49), který však nezstal ani v rukopise; patrn pozdji

z píin konvenienních neodhodlal se veejn prohlásiti svou

zálibu v pvabné, ale trochu podkasané muse vtipného Vlacha a

dáti dílo své do tisku. Aby opatil Hanušovi doklady pro jeho

práce v oboru mythologie slovanské, ochotn pekládal mu vhodné

úryvky z jihoslovanštiny (175 a n.) a také k dopisování do novin

ponoukalo jej hlavn pání Hanušovo a Klácelovo (38).

1 Poslední Helceletova innost v oboru hospodáském byla v Mat. Mo-

ravské za doby, kdy se ujal vedení jejího již V. Brandl se svými spolupracovníky.

Tehdy Helcelet jako odborník doporuil výboru, zakoupiti za lenský podíl údm
na rok 1870 Fr. Mathona .Prpravu k vd hospodáské ili vysvtleni jejích

pojm z vdy pírodní', (H. Traub, MM. 191 1, str. 85.)

- Byly to v I. roníku obrazy Oslepení Rastislava v ezn a Dobeš a

Jaroslav z Boskovic od malíe Friedricha, v III. Pemysl orá od K- Geigera

a ve IV. reprodukce V. Levého sochy Lumíra, kterou Helcelet cenil velmi

vysoko. Tuším od nho jest vroucí upozornní na krásy této sošky v .Mor.

Nov. 1

1851, ís. 91. Na ostatních obrázcích nejsou umlci jmenováni. — Njakým

omylem H. Traub. MM. 1910, str. 320, jmenuje mezi nimi také Fr. Zvinu ;

od nho ani z obraz bezejmenných žádný zajisté není.

V
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Jakmile Hanuš pevzal redakci ,Kritische Blátter', ihned Hel-

celet stal se jeho ochotným spolupracovníkem. Pt referát svých

(162, 163, 165) Helcelet sám necenil vysoko, ale jeden z nich stal

se známým i v širší veejnosti literární, teba se o jeho autorovi

dosud nevdlo; je to referát o prvním roníku almanachu ,Máje',

v nmž Helcelet nevystihl síly ani významu nové básnické dru-

žiny pro další rozvoj literatury eské, nepízniv ,Máj' posoudiv

i veejn (162), stejn jako soukrom (161); ale ješt tu je nejisto,

vyplynul-li posudek v ceiém svém znní a zvlášt v závru z pera

Helceletova i má-li na nm také njakou úast Hanuš jako

redaktor, jehož škrtm a zmnám redakním vbec i v tomto

pípad Helcelet ochotn se podroboval.

Z korrektur prací Hanušových vyplynuly v korrespondenci

i dtklivé vybídky, aby pítel šetil co možná správnosti jazykové,

a také láneek
,
Strážce jazyka a oistec všeslovanský' (270),

jenž však zstal rukopisem v pozstalosti Hanušov. A teba vý-

vody Helceletovy jsou správné, jeho ,páslo', jež se pokusil zdo-

mácnit i v pedloze zákona l proti , trati', neujalo se práv tak, jako na p.

správnjší ,básní' proti zdomácnlému ,básníku' nebo .doutnalka'

proti ,doutníku'; zato
,
planiny' pece víc a více již mizejí. Ale

láneek spolu s brusiskými odstavci korrespondence jsou nám
milým svdectvím jeho pée o istotu jazykovou, kterou spolu

s ním rádi slýcháme pokládati za chvalnou stránku moravských

spisovatel (188).

Shrneme-li všecku tuto spisovatelskou innost Helceletovu,

seznáváme, že jest nehojná, drobná a celkem rázu více žurnali-

stického, sloužíc potebám dne. Muž tak bohatého fondu dušev-

ního, jako byl on, mohl a ml nám podati rozhodn víc. Odtud

vyplynulo ostré odsouzení A. Rybiky, jenž napsal: 2 ,Klácel a

Helcelet jsou prach na prach lenoši: nedlají niehož, nepíší, ani

nekupují knih, 3 aniž jinak co dlají ku prospchu lidu našeho na

Morav; hanba to, že nebyli v stavu udržeti Jednotu ili Matici

1 .Snmovní listo sednich moravského snimu zemského1

1964, sto

1 A. Rybika dru. ./. Melicharovi dne l<>. bezna Í858, originál i

archivu moravském
a Co se týie zmínky o knihách. Rybika erpal z kalného pramene.

Jakkoli HelceletOVi literatura eska tehdejší doby nest,iovala a erpal proto

mnoho z knih :vch. pece i eská knihovna jeho byl,:

bohatá a celkem as málokterý z literáti) moravských min; 'ia;ku

ml knihovnu tak hojnou a rozmanitou, jak ukazuje z.ichovaný seznam.
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Moravskou.' Rybika chválil proto více innost knžských spiso-

vatel moravských, prav dále: ,Lépe když lidé tou spisy obsahu

náboženského, nežli když docela nieho neítají.' Odsudek upíli-

šený a nespravedlivý. Knžím šlo o náboženské vzdlání lidu a

zetel literární, umlecký byl jim vedlejší; proto i innost jejich

byla snazší, nebo s trochou schopností pi dobré vli stail na

pouhé pouování každý, aniž jim doba Bachova v tom pekážela.

Helcelet s Klácelem by rádi byli vyvolali na Morav vyšší produkci

literární (92), a vidouce nemožnost toho pi tehdejším nedostatku sil

a tísni doby, ochabli v innosti vbec; žurnalistická a popula-

risaní innost Helceletova pak snese pirovnání s kvantem literární

práce leckterého spisovatele knžského, ovšem pak i co do ceny.

On sám sebe soudil nejpísnji. Nepokládal se vbec za

spisovatele a odmítl proto A. V. Šemberovi podati svá data životo-

pisná do jeho ,Djin ei a literatury eskoslovenské' (126), kam
pojat i mnohý muž menšího významu. Spravedliv meno, nelze

vynechávati Helceleta pi výtu tch nemnohých pstitel eské
literatury, 1 tož tím mén dnes, pipoteme-li ku pracím jeho také

hojnou korrespodenci, již tuto obecenstvu pedkládáme.

Ty bohaté, pesné i poutavé zprávy, kterých se v ní doí-

táme o pohnutém roce 1848 a poátcích politického našeho obrození

na Morav, o zrušené universit moravské a spoleenském i ná-

rodním i literárním život v Brn i v Olomouci, podrobné píspvky
k djinám Národní Jednoty, potom Matice Moravské, bratrstva

Klácelova a zase k djinám sporu o pravost RKZ. i j. v. iní

z ní cenný pramen ku poznání duševního života národa našeho

vbec a na Morav zvlášt. Nejbohatší pak je studnicí ku poznání

plodné literární tvorby I. J. Hanuše i jeho osoby, která dosud došla

skrovné pozornosti. Již to samo by stailo vzbuditi pro korrespon-

denci Helceletovu zájem tím vtší, ím idší jsou moravské

památky toho druhu.

K tomu pistupuje, že se v ní jako v zrcadle obráží zajímavá

osobnost Helceleta samého.

ekové byli mu ideálem dokonalosti lidské, jíž si pál dosíci

Cechm a Slovanm vbec. Základ jeho svtového názoru, ne

veskrz uceleného, jest hledati také u ekv. Od nich pevzal prvky

1 Šembera na uv. míst uvádí spisovatel moravských z doby psobeni

Helceletova (1840—1869) celkem 65 a ješt podle výpotu Fr. Bayera v .Literár-

ních Listech' 1883, ís. 2., bylo jich r. 1881 celkem 48(1 na 30.000 obyv .). tedy po-

mrn mén nežli v Lužici.

V
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naturalismu a racionalismu, k nimž potom pistoupil vliv krajní

levice školy Hegelovy, zejména Feuerbachv a také Moleschottv,

teba se ani s nimi veskrze nesrovnával. Proto všeliký mysticismus

byl mu cizí; miloval zemi a nevystíženou blahoinnost její a nad

lovka nebylo pro žádného božského ideálu ani možnost (58);

ve shod s eckou kalokagathií byl odprcem kesanského aske-

tismu, který hledá cíle lovka v život posmrtném, a ovšem i spiri-

tismu, k nmuž se spolenost tehdejší uchylovala za tísn politické

(107). Protivil se theismu, jehožto bh svty strká (58), ale pi

tom opt vzpomíná ecké Tyché, tak že žertem i do pravdy bylo

mu íkáno, že chce jakés ecké náboženství obnoviti (34).

Ale nedopracoval se chválené ecké energie. Údlem fran-

couzské racj byla Helceletova živá obrazivost, lehká chápavost,

esprit; tžší krev nmecká snad zanechala stopy svého vlivu

v jeho stálé touze po filosofickém probadání životních záhad; ale

také milovaná vlast vtiskla mu pee charakteru svého lidu

:

mkí, trochu passivní, nevýbojnou povahu (215), kterou se Mora-

vané odlišují od prudších a na štstí výbojnjších Cech, piklá-

njíce se k východnímu Slovanstvu. Je nám, vru, jako bychom

slyšeli A. P. echova nebo njakého jiného ruského lovka mluvit,

když, chvále energické životné proudní Hanušovo, naproti tomu

Helcelet dí o sob: ,Vlny mého života na pohled nepohnutým

tokem v tiché zrcadlo hladiny své jen jako ve snu vnímají obrazy

strom, vísek a mst, po behu se naskytujících. Podivné to

zrcadlo.' (220).

K uvdomní národnímu probuzen byl jako mladík a od té

doby cit lásky k národu i vlasti nepotuchl v nm nikdy; jako

zralý muž pak také rozumov si ozejmoval, pro je povinností

jeho, jakkoli je pvodu cizího, tak a nejinak jednati (49). Zmnou
okolností i cit tento nabývá rzného zbarvení a intensity; vzepti

národní jej zmocuje, národní útlak tlumí. Ale vždy Helcelet stoji

neochvjn pi svých, vždy zstává pevný a nepoddajný v pe-

svdení národním i politickém. Renegátství bylo mu hrzou (48)

a proti ponmováni chtl pracovati i tlocvikem (216). IvU

by nebylo lze vdeckýcli spisu vydávati po esku, byl by chtl

pítokem eské práce zvtšiti kulturní práci Slovanstva, psáti po

rusku (111), ale ne po nmeku.
Národním stanoviskem urena byla zmna smýšleni Helceletova

i po stránce jiné. Helcelel byl tiberálem a svobodomyslnému pe-

deni svému zstal vren až do konce. Vida odpor hierarchie prou

všem decentralisanfm snahám národnostním, jeho tzem byl
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zejména pastýský list episkopátu rakouského ze dne 17. ervna
1849, a potom doten jsa národn i osobn vystupováním knží
z Mor. Národ. Jednoty i novým útokem kurrendy biskupské

z r. 1851 (III), pojal nechut proti knžím (45, 46) a pevaze jejich na

Morav (126). as zmírnil tuto hokost. Poznav, jak nmecký
liberalismus cynicky se zíká všech zásad pravé svobodomyslnosti,

jakmile jde o národ eský a speciáln o eskou vtšinu na Mo-
rav, která hmotn i duševn jím byla deptána, kdežto ducho-

venstvo, jsouc ohromnou vtšinou z národa našeho, pece jen že

s lidem cítí, starý liberál, sedaje s bývalými svými protivníky na

pravici íšského i zemského snmu, doznal s resignací, že snažení

knžské ješt nejvíc na Morav zmže (215), což ovšem prý má
dvojí stránku. Za mocného náboženskonárodního rozruchu millennia

moravského putoval také on na Velehrad (253),
l potšen jsa

z probouzejícího se vdomí národní síly.

Ostatn také s druhé strany bylo o dohod pracováno.

I nmecká hierarchie, popuzena jsouc proti liberální vlád zrušením

konkordátu 1867 a zákony školními, postavila se po bok poli-

tickým bojovníkm za státní právo eské a na prohlášeních pro

toto právo podepsán byl Helcelet tsn pod arcibiskupem olomouc-

kým Bed. lantkrabtem Frstenberkem (1818— 1892) i — A. A.

hr. Schaffgotschem. 2 Ba, Helcelet dožil se i té neekané události,

že oba tito hodnostái duchovní pistoupili za zakládající leny
Matice Moravské, 3

jež posléze obma konsistoemi, olomouckou

i brnnskou, byla doporuena. 4

1 Neujel ped slavnosti národní v Brn, jak soudil P. Vychodil:

(.František Sušil' str. 205), nýbrž maje pro nemoc dovolenou byl na léení

v Luhaovicích (248—253).

- Po smrti hr. A. A. Schaffgotsche knžstvo odpor jeho proti snahám
eským pipisovalo na vrub .vypoítavým a sobeckým knžím, kteí štvali

vládou dšeného biskupa proti Slovanm', Mor. Orlice' 1871, ís. 7. Viz na-

proti tomu lánek .Politika konsistoe brnnské strany Slovan' ve .Slovanu'

1850, str. 1616—1619, patrn z kruh laik.
* .Mor. Orlice' 1869, ís. 40.

4 Stalo se tak po žádosti výboru, který se v ni officieln zavázal, že

Mat. Moravská .nebude nikdy mezi odporniky snah a práv církevních patiti'.

Že to byl závazek velice tísnivý, zjištno nad pomyšlení záhy. Zstalaf proto

nevydána zakoupená již Klácelova .Prklest ku Ladovd --v listech, jež

psal vzdlané pann' , a spisovatel sám dal Matici Moravské na vli, aby

vynechala, ,co by snad uznala, že by jí z njaké strany zpsobilo nevli', a

ani Vine. Prásek nedokal se vydání kulturního obrazu svého .Knz biskup

Vilém Prusinovský l. Pán 1568', akoliv autor byl dalek všeliké tendence

proticirkevni. (H. Traub. MM. 1911, str. 84 a 96.)
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V život nad jiné cenil upímné pátelství harmonicky slad-

ných duši a ,olympské rozkoše' prožíval v kruhu stejn smýšle-

jících druhv a družek (49). Prázdným jevil se mu život bez

lásky anebo sladkého cnthusiasmu (49); jakkoli ml živý smysl

pro krásu ženskou, pece výše kladl ducha a solí do jalové jíchy

vezdejšího života bylo mu aspo dopisování s duchaplnými a

vtipnými ženami (111); odtud vzešla jeho korrespondence s Bož.

Nmcovou, V. Olivovou i K. Ottovou z Ottensteina. Pod eckým
nebem byl by ho as okouzlil smavý Aristippúv hedonismus, ale

v písnjším a chmurnjším život našem Charitky nikdy jím zcela

neovládly a stále víc a více ustupovaly pvabm Laru : radosti

z tiché osamlosti pi etb milovaných klassikv a ze zdaru

dítek, zvlášt Ctiborova. Hojné listy jeho synovi svdí, že málo-

kterému Telemachovi dostalo se tak rozumného a milujícího

Mentora jako Ctiboru Helceletovi.

Ve smyslu eckém Helcelet dbal stejn pstní tla jako

ducha; proto také pi slabém jinak zdraví dosti dlouho se uchoval.

Piln se i s dítkami procházel, vesloval i tlocviil. Chtl míti

národ kepký a silný tlesn i duševn, ze kterého by vyrstaly

,veliké a jadrné povahy', po nichž v zimniním chvní asu tak

toužil (92) ; proto byl také prvním šiitelem myšlenky sokolské

na Morav.

Vzácný jest jeho smysl pro pravdu. Listové zprávy jeho,

pokud lze je kontrolovati jinými doklady, jsou správné a spo-

lehlivé skoro napoád, pokud si vci dobe pamatoval. Úplnou

upímnost pokládal za pední povinnost pátelskou i v korespon-

denci, tak že nkterá místa její, zvlášt týkající se samého pisatele,

vymykají se veejnosti. Tato slovanská netajivost, která nezastírala

ani nejvtších vad, umožnila mu sebevýchovu tak intensivní,

se posléze podivováno jeho duševní vyrovnanosti. Pro své pevné

pesvdení a poctivost byl vážen, pro svou srdenost a upím-

nost byl milován. A práv ta netajivost, intimnost, jich/ krom do-

pisu F. L. Celakovského a B. Nmcové neshledáváme sn.nl v žádné

jiné eské korrespondenci dosud známé, ím nám listy jeho tím

mi.

V pírod nejvíce miloval velebné krás) vysokých hor; proto

tak rád se uchyloval i\o Alp, v nich/ jasn vidl ,m\ OCllloS

/esmír, an se ped smyslem zjevuje, tvoe zem i horstvo i bylin-

stvo i 2ÍVOÍšstvO i lovka* (277). Ale dovedl oceniti také proste

pvab) domácích krajin; teba jednodušší, jsou práv na
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Z umní od mládí mu bylo nejbližší básnictví národ klas-

sických. Vzdlán byv po nmeku, vládl potom stejn obratn

eštinou; z university padovské odnesl si znalost vlaštiny a k ní

pistoupily ješt jiné jazyky; etl srbsky (174), slovinsky (8),

francouzsky (133), nauil se íst i hebrejsky (272), aby pak znalost

jazyk slovanských co nejvíce zpevnil, studoval piln i cír-

kevní slovanštinu. I jako zralý muž kochal se nejradji krásami

eckých autor v originále a zamiloval si je tak, že grácie jevila

se mu hlavn eckou výsadou (127). Sám posléze konstatoval

právem, že tento hellenismus ml osudný vliv na jeho vkus (128).

Literatura eská za smutného stavu v letech padesátých a šedesá-

tých málo mu vyhovovala a tak nakonec ztrácel smysl i pro ty

plody její, které vynikaly nad obyejnou úrove
;

jeho naprostý

odsudek ,Máje' stejn jako neporozumní tomu, že plným právem

Fr. Sušil zaadil do textu své sbírky také nápvy (127), jsou nad

jiné dobrým toho dokladem, teba jindy zase má aesthetický

úsudek zcela správný. A je dkazem vzácné jeho objektivnosti,

že si sám doznal svou nejistotu, a jak toto rozcházení se jeho

vkusu od vkusu obecenstva vadilo mu pi redigování ,Koledy' (129).

Ze záliby v ecké kultue Helcelet odnesl si též nadšení pro

antické umní výtvarné. Jako krásná krajina, tak plní ho rozkoší

a povznáší jeho ducha i Mnichov, , sídlo hellenských boh', kterým

tam tváí v tvá patí (121), a stejn svátkem ducha jsou mu dni,

strávené v gallerii drážanské nebo vídeské ; všude velebí antiky

jako vzor dosud nedostižený (53); z cest vedle zápisek pináší

si také kresby krajin, typ, soch atd. A jsou to jakoby slova

J. S. Machara, když Helcelet horuje v zápiscích (1847, str. 81

a 83), jak sochy antické kouzeln na lovka psobí a jej vzdlá-

vají, a zase když naíká: ,Ach, která pevrácenost v našich krajích,

že nám oduili cítit krásu tla lidského a jen ponechali chlípnost

zvíecí!' Jeho záliba ve Václ. Levém a Fr. Zvinoví, tehdy zaá-

teníku, svdí, jak dobrý ml vkus. Ale umlc posvcených, jako

oni, vidl ti nás málo; proto bylo mu líto, že Slované a zvlášt

my Cechové máme tak málo nadání pro umní výtvarné (110), a

rád by byl probudil u nás aspo trochu smyslu pro krásy plastiky

(105); bylo už eeno, že s úspchem nevalným. Pro jeho oblibu ve

krásách vesmíru Klácel nazval jej práv Lubomírem.

Ale pi všem tomto kultu Hellenstva zárove na Helceleta

mocn psobila kultura moderní, zejména vdy pírodní, jichž byl

sám odchovancem a zase pstitelem a také šiitelem mezi lid.
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Ze všech vd nejzamilovanjší byla mu jazykovda. Hclcclct i tu,

jako vždycky, skromn pokládá se za dilettanta; ale je práv tím

vzácnjším zjevem, že dilettant, vdomostí ovšem pozoruhodných,

proti vdeckým odborníkm projevuje stízlivost úsudku tak ne-

zvyklou. V nynjší dob již lépe nežli jeho souasníci dovedeme

oceniti význam jeho pobídek po objektivnosti vdecké, nezkalené

národní podjatostí (130), které adresoval Hanušovi a Šemberovi

(157), a kolik ml pravdy, vytýkaje ,kollarismy' našemu badání

archaeologicko-jazykozpytnému (130, 188 a j.) v celku i v jednotli-

vostech. Stejn sympathická jest nám objektivnost jeho v posuzo-

vání pomru východní naší oblasti jazykové ku pražskému ste-

disku, jehož význam i pro Moravany pln oceoval (215), jako zase pi

výtce pílišné sobstanosti Prahy (270), jeho snaha, aby se Morava

uplatnila v literární produkci eské (272), a ovšem i žel, že zatím

to nemožno. Líbí se nám též nevole jeho proti slohovému ma-

terialismu doby (270), kterou vyvolán puristický jeho láneek (270).

Z korrespondence teprve pochopíme, pro se Vine. Brandl

v nekrologu Helceletové 1 divil obrovským jeho vdomostem ve

všelikých oborech lidského vdní a kterak správn vyvrcholil

soud svj o nm slovy, k nimž neteba tuším nieho dodávati:

,Utvoil si z bohatosti ducha svého takový aesthetický názor

svta, který jest nejlepším svdkem té harmonie, v kterou zvnly
svt vnjší s požadavky krásy spojiti uml. Bohužel, že tak bohatý

duch žil více v sob O nm se v pravd s Shakespearem

íci muže: Hc was a man, také him for all in all.'

Pípadn, vru, vybral si muž takový za heslo: , Krása,

pravda, svoboda 1

(107).

A že korrespondence tato dává nám nahlédnouti do nitra

dního eského lovka své doby, toužícího pes všelikou

tíse pln a krásné prožíti život, není zajisté z posledních ped-

nosti jejích; mámef spisu memoirového razii v literatue naši

dosud poskrovnu a lze jisté pisvditi Osk. Wildeovi,8 le ten

.rozkošný egoismus', který vyzauje z dopisu lidi tak rzných,

tenáe vždy okouzluje.

A málo jiných u násse vyrovnává teto korrespondenci po stránce

formální. Z pedních spisovatel moravských ani Sušil, ani Klácel,

.mi Šembera nepíši slohem tak živým, názorným; jsou to práv lide

kmžní. Upímnost pisatelova zvroucnuje a zkrášluje jeho výraz;

1 M
./,-,;/- Wilde, .Kritik umo a I
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nemá potíže o pípadný pímr ani epitheton. Ježto Helcelet

neml .velkého nedostatku povahy, býti bez veselosti,' také dopisy

jeho bývají prodchnuty humorem a asto oživeny vtipem i hrub-

šího rázu.

Po stránce jazykové listy a zápisky Helceletovy prozrazují

moravský pvod mrou nestejnou a jsou i tím odleskem své doby.

eština na Morav díve nežli v Cechách ustupovala ze života

veejného, byla vytlaována ze škol a posléze i ze chrám, které

byly posledním jejím útulkem mimo život rodinný. Nedostatený
výcvik ve mluv spisovné ml za následek, že dialekty vnikají

také do produkce knižní a H. A. Gallaš (1756— 1840) i Tomáš
Fryaj (1759— 1839), svým asem spisovatelé velmi oblíbení u mo-
ravského tenástva, píší již. jazykem naprosto neliterárním, jehož

se dsil D. Kinský, horli pro istotu jazyka spisovného. Posléze

byla ve vlasti bible Kralické ohrožena i jednota spisovné eštiny,

kdysi práv biblí touto sankcionovaná, když Fr. D. Trnka a V. Žák
zahájili každý po svém zpsobu jazykovou innost reformaní.

Oba, pišedše z Cech, oblíbili si širší tvary náeí východních

proti zmkilým prý a neuritým tvarm eštiny spisovné, kterou

chtli pipodobovati ke slovenštin a takto vystavti most mezi

echami a odtrhujícím se Slovenskem. 1

Za tchto smutných dob vyrstal Helcelet, jenž se octl na

studiích filosofických, jsa jedním z tch moravských student,

kteí podle vypsání K- Šmídka 2 skoro vesms mluvili každý svým
náeím. Nadto pak zásoba slov u velké vtšiny byla tak nepa-

trná, že e jejich hyzdila hojná slova i úsloví nmecká. Ohnivý
Fr. C. Kampelík, bud mezi moravskými kollegy uvdomní vlaste-

necké, zárove je uil správnému jazyku spisovnému. U Helceleta

díky jeho znané zachovalosti jazykové, kterou si pinesl z domova,

byly úspchy v eštin tím pronikavjší, ježto vynikal nevšedním

talentem jazykovým. A tak již v nejstarších zápiscích a dopisech

jeho je nmeckých slov a germanism poskrovnu. Zato v prvních

dopisech M. Móllerové neznikl vlivu lidové mluvy na Brnnsku.
Jsou tu vedle všemoravského ,vil' ,šišky s kadlátkami' (1), .písebn',

,nynko' (2), ,oné ádky', ,v tesklivým pokojíku', accus. ,pízi,

,toli', .droužka' (3) a pod. Snad nkdy chyby a provincialismy

vysvtlitelný jsou tím, že se Helcelet slovesným výrazem snažil

snižovati na niveau jazykové znalosti M. Móllerové, jíž vysvtluje

1 .eská literatura 19. století' III, 1. str. 131.

a MM. 1870, str. 173.
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také nkdy neznámjší tvary spisovné eštiny dialektickými glos-

sami meziádkovými : ,nemohu - nemožu', ,lépe - lepší', ,déle - dýl'

(2), ,tší-tšijoi, ,naší-našou\ ,nevdí- nevijou', íci-ícti (3) a pod.

Ješt v zápiscích, jež jsou prvotn poízeny ku poteb
soukromé, vidti rzné provincialismy, jakož se v soukromém

život povoluje odchylkám mluvy živé proti spisovnému jazyku

a jak to vidíme i v prvních tištných plodech literárních Šem-

berových a Klácelových. Místy, zvlášt v cestopisných zápiscích

ze Slovenska, vidti také vdomé piklánní k lahodné mluv
lidové, která patrn autora jímala. Literární rozkol na Slovensku

však spisovatelstvo moravské, tedy také Helceleta. pipudil k tomu,

že se odtud pelivji vystíhají provincialism, jak bylo již kon-

statováno pi básních Helceletových, až nakonec veškerá tém
intelligence moravská, soustedná v Morav. Národní Jednot,

položila rozhodné veto proti všelikým opravám jazykovým i pravo-

pisným, provádným jednotlivci. 1

A tak listy Helceletovy od sklonku let tyicátých jsou psány

již veskrze jazykem spisovným, v nmž dialektické ozvuky jsou

velmi skrovné. Ján, nkterý, njaký, nkdy, neád, hospodáský,

tenáský butež z nich uvedeny jako nejastjší ; ale ani ty

nejsou dsledné. 2 Jinak autor píše jazykem celkem správným, zvlášt

po stránce syntaktické; velkou ást chyb lze vysvtliti z chvatu

písaského, zejména hojné omyly pravopisné a nesprávnou inter-

punkci, která nám pi tení originálu leckdy dosti nemile vadí.

Písmo Helceletovo je pevné, urité, skoro vždy velmi dobe
itelné, jak vidti také z pidaného snímku listu ís. 204.

Úmrtím Hanušovým pestává ilejší písemný styk Helceletv

se vzdálenjším svtem 8 mimo rodinu, pokud nebyla v Brn.

S brnnskými páteli se stýkal osobn, tak že nebylo podntí)

1

/ Kabeltk. MM 1909, str, 121 a

Jak obyejn, také on o korespondenci a páteli vytvoit si pezdívky

jmen tich osob, fiehi nechtl pravým jménem fmenovati; ai na d\

bezvýznamných, jsou V listech pod arou vysvtleny. Jména msíc, jako

Ir Sa<il. i Helcelet psává velkým písmenem saáteným.

latovaný list f Jfelceletovf, feji uvádí li. Traub, MM
1911, ' finý ješt zachovaný u p. Mag. Pharm. M. Helce-

leta, psán l<st ilru Cn boru // r I < r I r t o v i. s nimi M Battoi :a pobytu

leho spátelil
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k dopism, od ostatních známých odlouil jej as a pibývající

stáí, které se ohlašovalo tu menšími, tu vtšími chorobami.

Poslední doby života Helcelet už jen ve tenáském
spolku brnnském liboval si v pátelských besedách s družnou

spoleností. Jako starce stíbrných vlas a dobrotivé tváe, jehož

mírným a pece vzletným slovm, dýšícím krásou myšlenek a

vytíbeností názor, všichni rádi naslouchali, líí ho vrstevník; 1

tak žije též v pamti len mladší generace moravské, která pi-

cházela za vzdláním do Brna a tam zárove uila se práci ná-

rodní, aby pokraovala na základech, položených generací starší.

Zlá nemoc, rakovina dásní, ukrátila Janu Helceletovi vku

;

jí chadl, až dotrpl dne 19. února 1876. Pochován byl za veliké

úasti všech vrstev, také se strany nmecké, dne 21. února na

mstském hbitov brnnském. Odtud pozstatky jeho pevezeny
na ústední hbitov, kde uloženy spolu s tlesnými pozstatky
choti jeho poblíž rovu Fr. Sušila. Prostý mramorový náhrobek

hlásá, že tam odpoívá Jan Helcelet, doktor lékaství a professor

vd hospodáských, 2
,dokonav život svj národu svému zasvcený'.

Snad korrespondence tuto vydaná bude pomníkem jeho trva-

lejším: podává nám vrný obraz dobový jakož i Helceletovy povahy,

ásten i innosti a životních osud, jež tuto ponejprv jsou

vypsány. Z nástinu tohoto tuším vysvitlo, že po zásluze: náležíf

Jan Helcelet již pro tuto korrespondenci mezi moravské spisovatele

období obrozenského, mezi které sám ze skromnosti se nehlásil,

a rozhodn ku pedním buditelm moravským, mezi nimiž bývá

neprávem opomíjen.

1 Mor. Orlice
1

1876, ís. 43.

2 Stolice jeho na technice zstala potom plných deset let neobsazena :

teprve r. 1886 nastoupil na toto místo dr. Ant. Zoebl.
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KORRESPONDENCE

1839-1873.





1.

J. Helcelet Mar. Múllerové. Víde, 1839 íjen 2.

Touží po ní a tší se na lepší budoucnost. O cest do Vídn
a píjezdu tam. Zaíná psáti po esku a pipojuje nkteré drobné

zprávy o známých.

Originál. Brno. M. Helcelet. Adresa M. Móllerové nmecká [do Brna].

Bez razítka. List psán jest mimo eský konec švabachem. Nmecké, švabachem

psané glossy meziádkové eské ásti listu vloženy jsou do poznámek textových.

Wien, den 2. Oktob[er] 1839.

Hier, meine theure, geliebte Marie, hast Du wieder ein ge-

schriebenes Blatt von meiner Hand, die ich wohl lieber um Deinen

lieben Leib mochte schlingen kónnen, wie ich es, ach ! noch vor

so kurzem that. 1 Dauert halt doch nichts ewig und Freuden schon

am allerwenigsten! Aber wir beide sind doch wohl keine Neulinge

mehr im Entbehren; nicht wahr, meine gute Marie? Wir haben

schon so manches Jáhrchen gelernt, die unbefriedigte Sehnsucht

mit bescheidenem Hoffen zu beschwichtigen und den, ach, zu

fluchtigen Genul3 von wenig seligen Tagen durch frohe Riick-

erinnerung zu verlángern u[nd] festzuhalten. Lal?» uns also diese

traurige Kunst wieder in Ausiibung bringen, bis vielleicht denn

endlich die lange Zeit der Probe doch ihr Ziel erreicht und unsere

mit so kiinstlicher Kost hingehaltenen Herzen durch eine wirkli-

chere, lebendigere Nahrung zu neuem Aufleben erquickt werden.

Jetzt aber mul.5 ich meinem treuen Mádchen von meiner

Reise und Ankunft etc. erzáhlen, wie sie es von diesem Briefe er-

wartet. Als ich Dich also verlassen hatte, eilte ich fot, und kaum
war ich unters Juden-Thor'2 gekommen, so hórte ich schon im

Bahnhof zum allgemeinen Auísitzen lauten. Ich setzte mich ein

wenig in Trab, u[nd] als ich ankam, waren die Wágen der 4.

1 O prázdninách, jež strávil v Brn. Naízením, že mezi dvma rigo-

rosy má na všech universitách uplynouti doba tí msíc, zmaena jeho na-

dje na rychlejší ukonení studii v Padov, kam se za tím úelem rok ped-
tím odebral, a proto vrátil se dokoniti studia do Vidn.

2 Židovská brána stála u nádraží na poátku ulice Židovské, nynjší

Ferdinandovy.



. 1 : 1839 ÍJEN 2.

Klasse richtig schon so voli, dafi fur mich kein Platz mehr war,

u[nd] der Kondukteur sperrte gerade die Wagenthíirchen zu. Ich

ersuchte ihn, mir einen Platz anzuweisen, und bekám zum Lohn,

datí ich Dich noch zu kiissen und zu umarmen geeilt war, einen

Sitz in einem Wagen 3. Klasse, wo noch Plátze frei waren. Dann
kam H[er]r v. Lazzar 3 meinen Passierschein abzunehmen u[ndj

Schla g 3,4 auf 7 rollten wir, von unserer alten bekannten Con-

cordia gezogen, uber die Neustiftgárten 4 u[nd] die Schwarza davon.

Es war noch nicht 9 Uhr, als wir schon in Lundenburg ankamen,

hier aber mutiten wir lange auf den Wiener Train warten, tauschten

dann gegen die Concordia die Raket ein und gingen minder

schnell uber Máhrens Gránze, kamen also erst nach 1 Uhr im

Wiener Bahnhof an. Gegen das Ende der Fahrt erfuhr ich, datí

ein neben mir Sitzender ein Offizier u[nd] Habrichfs]"' Verwandter scy.

Nach íiberwundenem Abpacken und Untersuchen der Koffer

von den Gefállenwachen nahm ich halb nothgedrungen einen

Fiaker u[nd] kam um 3 Uhr in der Alservorst[a]dt in Habrichs

Wohnung an, wo ich mein Gepáck ablud, obwohl er nicht zu

Hause war. Dann ging ich auf Entdeckung einer Wohnung fr
mich u[nd] nahm endlich meine gegenwártige Kammer in der

Josephstadt, Fuhrmannsgasse, N. 163 im 1. Stock;'
1 und

so verging der Nachmittag. Abends ging ich nach Moritzens 7

Wohnung, traf aber niemand, denn sie waren bei Lukaseder"

gratuliren. Der gestrige Tag verging mit allerlei Gcscháftsgángen

und erst am Abend kam ich wieder zu Moritz u[nd] traf alles recht

gesund; die Frau aber sieht noch immer etwas blatf u[nd] spitzig

aus; der Toni aber ist recht gesund und ein lieber, íreundlicher

Bube, in welchem scin Vater ganz leibt u[nd] lebt. ,Sehen Sic'.

sagte Moritz, ,da hat sich Dr. Dworzak ausgezeichnet ; den Buben

hat er mir herausgcrissen.' Und gleich zeigte er mir die ange-

wandten Rezepte des Doktors.

Ale nedivíš se/7 má drahá, že jsem až posavad žádného mo-

ravského slovíka do mých ádku nevplétl.* Já vím, z toho

>or wunderst Du Dich nich h .einflcchtcn*.

1 Osobu neznámá.

Neuttifi Notfosaefy o Brni.

fan Habrich, pítel Helceletv z dob gymnaaijnich, potom .11/

v

praktický léka :• Brni.

• ,'</ proložená rtu podtržena, h dalSlch.

M Móller, potom fvakr HelceL

>ha neznámá.
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nic nedlala; nynko c ale také nic proti tomu míti nebudeš, že já

tuto stránku touto eí skoním rf a zavru/ Musím Ti tehdy ozná-

miti/ že na pátek jsem k Tvému bratru na šišky s kadlátkami

pozván/ jenom že pej'1 se Terezka 9
bojí, že je nebude umti tak

dobe udlati, jak pej já jsem je v Brn jídával.'

Jak pak se Ty máš, moje milá droužko?^' jsi zdráva? hlava

už T nebolí? Já bych myslel, že vil nebudeš mívati tolik píle-

žitostí,* abys nastydla;' není-liž pravda?'72 — Ach, jak už se všecko

promnilo!" Já jsem tu teprv tetí den, ale už mi tolik teskno

bylo, že se mi zdá, jak bych pl roku od Tebe byl rozlouený \p

— Vera jsem byl u Henriquez 10 a odevzdal? jsem Ribišovo 11 psáni

slen Fannynce. My jsme se neznali, a když se dozvdla/ že jí

nesu list od Ribiša, tak se hodn panensky zardla/ Ona jest dost

hezké dve a Ribiš by jí mohl vždycky vrnjší býti. — Habri-

chovu Poldy 1 -' jsem ješt nevidl ; ale ona pej je zdravá a tší

pej se, že jsem pišel ; ona pej má ráda, když Habrich se mnou
zachází. —- Co pak je s patrem Adamem? 13 Pišel-li pak jist

v pondlí? A co pak ekl, že jsem neekal? 14 Tvj bratr ekl,

abych Adama jen hned k nmu zavedl.

Vil, má rozmilá Maenko, už skonuju tyto ádky, který

Tob jist tak velkou práci zpsobily." Piš mi brzo a povz mi,

jestlis® všemu porozumla. Abys to mohla leheji rozumti, já jsem

erveným inkoustem spomáhal/ Kdybych nevdl už z tolik patr-

ných dkaz,2 že Ty jsi moje vrná a laskavá nevsta, tak bych

se, vru! obával/ že by Ti trplivost vyšla/ však ale k vli svému
vrnému druhovid tomu povolíš/ ehož si také vdn vážiti f

bude Tvj nezmniteln^ laskavý
Ján Hlzlt

Všem známým pkné pozdravení ode mne.

c ,jetz d ,beendigen' e ,beschliessen' / ,also bekannt machen' s ,geladen'

h ,hor'ich' « .pflegte zu essen' i .Freundinn' k ,Gelegenhei ' .verkúhlcn' m ,ist es

nicht wahr?' " ,veránder o ,bang' p .getrenn Q .abgeben' r.erfahren' *,jungfraulich

errothen' t ,beendigen' « .verursachen' v ,ob Du' x Jeichter' y ,Dinte nachhelien'

z .sichtbar Beweis' a ,zártlich' b ,befiirchten' c ,Geduld ausgehen' d .Freun e ,ein-

willigen' /,dankbar schátzen' ,un\vandelbar'.

J Cho Moice Móllera.
10 Rodina neznámá.
11 Frant. Ribisch, pítel Helceletv z dob gymnasijních; potom se vnoval

dráze vojenské.
12 Nevsta Habrichova.
13 P. Adam Špaek, spolužák Helceletv, potom fará ve Studené.
14 Mli totiž spolen jeti do Vídn.



(':. 2: 1839 ÍJEN 27.

/ Hclcelet M. Móllerové. Víde, 1839 íjen 27.

Píše esky, aby se dle listem bavila a na myslila. Je-li

již zdráva? Nedostal odpovdi na listy pátelm. Hraje na ky-

taru. Stesk na osamlost. Pozdrav a omluva, že psal esky.

Originál. Brno. M. Helcelet. Adresa M. Móllerové nmecká [do Brna/.

Bez razítka. Nmecké, švabachem psané glossy meziádkové vloženy jsou do

poznámek textových. Nmecká douška také Jest psána švabachem.

Ve Vídni 27. íjna" 1839.

Ješt6 tomu tak dlouho není, že jsem já ti psal,
1 má drahá

Maenko, ani také Tys mi neodepsala/ a tak jist ses nenadálá, d

že bys už dnes zase list* ode mne dostati mla. Já ti ale po této

dobré píležitosti'- pece píšu, protože mi to mou tesklivost^ na

njakou chvíli ukojí/' když už T skuten navštíviti' nemohu,'

abych aspo* s Tebou, roztomilá, písebn rozmlouvati' mohl; a

vím, že to také Tob bez potšení"* nebude, tebas" budeš museti

tyto mé ádky (naším ubohým národním jazykem psané ) s velikou

prací^ a trplivostí peísti aneb peslabikovati.'' Ale nic si z toho

nedlej a radj r
si pomysli,5 jak bych já zase jednou vedle Tebe

sedl a s Tebou esky se uil, jak jsme to ješt nedávno" dlá-

vali; i však 1
' si budeš museti mysliti, že já hodnou chvíli vedle

Tebe sedím; nebo* nmeckým listem bys byla za pul tvrti

hodiny hotova/ ale s tmito ádky-" budeš snad míti nkolik dní

kratochvíli. aa

Jak pak se Ti vede, má droužko milá? jsi-li ** pak zdráva a

veselá? neb rc v Tvém posledním listu
3

s m\ dd psala, žes mla rýmu

a hlavybolení a kdo ví co ješt za pozstatky" od všelikého na-

sazení.'' Mn by bylo velice líto,^ kdybys /,;
' tak krátkých radostí

a .Oktobcr' ''.nocli' c ,Du bašt geantworte d ,has1 nicht vermuthe <'.Bri

/ .Gelegenhei £ .Banglgkel /;
, s t i 1 1 c n (sflugen)' '.wirkllch besndien' I ,nemoZu'

* ,wen]gstens' '.schriftHch unterreden' ,ich welfi' "í ,Tn>st, Vergntigei *,wennauch'

n unserei armen Volks-Sprache geschrieben' P .Arluir fl .Oeduld fiberlesen od[er]

Qberbuchstabieren' r .radši
1

* ,denk Dir' '.bOhmisch' ,; ,unllngs : ' fibt ' .donu'

y .h.ilbc Viertel Stunde fertig* " ,init dlesen Zdlen' M .Unterhaltung' '''•.bist Di
f.dcnn' '/'Mit/tii Brief has ".OberbleibseT ff .Verkhlung' Cfjd /:;; .\vcnr,

I

feni sem nepojat.

\ poslicL

Idný i Ušt M "
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mla tak dlouhým soužením zapláceti!" Však-" ale doufám,** že

dobrotivá pírodami Tvá moudrá opatrnost mm zas T dávno uzdra-

vily,"" což 00 já Ti z celého srdce peju.w Ale piš mi brzo, jestli^

tomu jist tak je.

Bylo-li pak už v Brn vinobraní'"'' a byla-lis^pak i Ty do paní

Mahriného 4 vinohradu k tomu pozvána?" Já už jsem paní Mahrové

i Josefovi 5
psal, ale odpov ješt nedostal.

Není-liž pravda,"" má rozmilá Maí, jak se nynko zima veli-

kými kroky pibližuje; 1^ to blahé léto honem xx se ztratilo: ty he-

zounké dni nenadále minuly, yy listí opadává; všecko už se do pláš
zahaluje

;

zz popoledne a za chvilku se tmí;* veery trvají c bez konce:

a když lovk s ovdovlým d srdcem tak musí o samot e bývat,

je-li pak možná/ tesklivosti se ubránit?^ Ty víš, já zde krom''

Morica skoro' žádného pítele^' nemám, a i toho jen dvakrát za

týden navštvuju,* ponvadž' tak daleko'" ode mne zstává;"

Habrich veer je u své Poldinky, jiní známí po hospodách roz-

troušeni;^ a nad to všecko 9 mn ani s pítelem není spomoženo V
nebo 5 když Tebe nemám, má drahá, vždycky f mi jakási bolestná

prázdnost" v srdci zstává. 1
' A tak já ani spolky tuze v nehledám

a vtším dílem-^ jako sirotek o samot 7 bývám. Tedy aa jsem si

pro vyražení zase kytaru vypjil,6
'' abych aspo cc nkdy trochu na

ní zabinkal a zazpíval \

dd
, Listí opadalo, Krkonoš se blá, ach,

co moje drahá u Šumavy dlá?' 7 Ty se tomu jist hodn za-

" .solltest mit so langen Triibsalen bezahlen' Ji ,šak' kk ich hoffe' u ,giitig.

Natu '"'".kluge Vorsich ««,lángst gesund machen' oo.was' w.wiinsche' <7<7,ob'

rr ,Weinlese' ",\varst Du' «,dazu geladen' "«,nicht wahr?' ^.jetzt Winter mit

grofíen Schritten náher -vv ,glucklich (selig), Sommer, schnell' xv.húbschen Tage un-

vermuthet verschwinden' ^,in die Mántel hlle <* ,nach Mittag' * ,es dunkelt,

c ,Abende dauern' d ,verwitt\vetem' e ,einsam' / ,ist es denn moglicl s .Bangig-

keit erwehren' ^ ,hier auCe <,fas /.Freun *,Woche besuche' ' ,weiT "»,wei
« ,wohn o ,andre Bekannte' P .zerstreue Q .(iberdiefi Alles' r ,ist nicht geholferr

^ ,denn' t ,immer' « ,irgend eine schmerzliche Leere' " .bleiben' * .Gesellschaften

sehr' y .gróCten Theils' z, Waise einsam'«a ,Daher' ^,zur Zerstreuung Chitarrc aus-

geborg cc ,\venigstens' drf ,etwas darauf klimpern, singen'.

4 Pí. Mahrová, chof brnnského mšana, jíž si Helcelet vážil jako

druhé matky.
5 Josef Mahr, syn její, spolužák Helceletv, potom obchodník s železem

v Brn.
6 AT. Móller.

7 Zaátek oblíbené písn V. Hanky Žalost, pojaté také do F. L. ela-
kovského Slovanských národních písní I. (1822). M. Móllerová opisujíc Han-
kovy písn uila se eštin.
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divíš, ce protože tak neád" na kytaru hrávám ;*?a kdybys slyšela/'''

jak nkdy ve strunách" hledám a pebírám i nic naleznouti ne-

mohu/ co bych ml zahráti** a co by mne potšilo, ekla
bys," že je to trest za to,'""' co jsem tímto hudebným nástrojem""

(instrumentem) vždycky tak pohrdal.00 Ó má drahá milenko, kýž

bych jen''/' jedenkráte toho štstí dosáhl, "? abych s Tebou v njaké
maliké jizbice pebýval, rr kde by bylo nkolik židlic, stul.

lžko" a v koutku u kamen kousek " klavíra; to bychme spolu""

v dlouhé zimní veery 1' 1
' se uívali,-** Ty zpívati písn^ a já Tob

k tomu hráti; a kdybychom se pi tom - nkdy drobet hádali, pak
bychme se hned zas nkolik[a] vroucími hubikami smíili; však

ale vil zatím darmo c ku kytae zpívat musím: ,Und wem mein
Lied getónt, den hat es schnell versohnt!'

Ostatn " co se mne tejká/ já jsem zdráv, a když se mi v pí-

tomnosti nelíbí/ myslím si na njakou blaženjší budoucnost.

£

Mé nemocné '' kuchace ve špitále
s

už se lépe' vede, však až do
ouplného uzdravení' ješt to bude nco potebovati. Pravda,* ješt

tomu tak dlouho není, jak už mn se to zase zdá;' ale mn každý
týden'" jako pl roku pichází." Už ale chci moudrým býti a trpli-

vým'' i nemrzeti se nad vcmi, kteréžto zmniti nemohu/

Práv nynko/ co Tob veer' píšu, venku se mhla a mrana
roznesly" a stíbrný msíek tak mile s jasného v nebe na mne
oknem v hledí, jak by mne chtl zpomenouti^ na ty naše poslední*"

veery, když jsme spolu po hradbách utšen se procházeli. 00 Kdo
ví, nevidíš-liw i také Ty v tu samou dobu tentýžw msíek a ne-

zpomínáš-lida i Ty pi tom na svého vzdáleného/'' ale vrného
druha."

« ,\ erwundern' //,wcil ungern' g£,spiele' /,/; ,\vcnn Du lioren' ",in den -

/)',íindcn, nemožu' **, solíte spielet " .trosten, moebtest Du s.igen' ""*, Strate túr'

"".mit diesem Musikinstrumentc' <><> ,immer. veracliten' /'/'.wenn nur' W,Glúck er-

reiclien' "\Stubchen, jizba, wohnen' •« .Stulil, TlSCh, Het -.Winkel, beim Ok n,

Stiickchcn' "" .mitsammen' -"', Winterabende' vv ,lernei W .Neder' «,wenil wir

dabei' " .Bisclien streiten, dann wurden wir' '» ,mit einigen, helfi, víti, sieden.

Kuti, versolinen' e .nynko, indefl umsonst' •' ,Obrigens' >' .betrií t ,Qegenwart
niebt gef&ll g .glcklichere Zukunf h krank' ' ,le] illkommen, Qenesung4

'

,1 -n-iiioir '^cheln « ,Woche' * .vorkomm o ,ich wlll gescheld p .geduldlg
4

m' r ,iiber Sachen, welche Bndem, nemožu* * .(ier.nl jet.- ' ,abends'
•> ,drau0en, Nebel, Wolken, zeratreuen' ' .lieb, helte x .durcha Penste f .erinnen
-• .let/tei "" .mits.immen, Scliaii/en. Vergnflgt, spa/irren' '''• ,<>b |>u nlchl sielisf

".siitmi Augenbllck, denselben' ^.erinnersl •< .entfern PJFreun.

I mu l>v!<i v nemocnici
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S Bohem, drahá Maenko, mj** se dobe
;
pozdravuje srden

všech našich známých;" piš mi brzo a mnoho, jak se vynacházíš,^'

a nezapome ** nkdy nžnou myšlenkou" se obrátiti k svému

vrn laskavému
J. Helzelet[ovi].

Jetzt am Ende des Briefes ist mir erst etwas leid um Dich,

meine Gute, dali Du den Brief freudig óffnend, plótzlich etwas

unangenehm uberrascht seyn wirst, den Inhalt nicht so schnell und
leicht erfahren zu konnen. Aber mache Dir nichts daraus u[nd] lasse

Dir Zeit, meinetwegen zu mehrtágigen bóhmischen Ubungsstunden.

Du weilit : Neuigkeiten schreib ich ohne dieli selten, besonders

wenn Moritz zu gleicher Zeit schreibt, und das ist doch wohl keine

Neuigkeit mehr, dali ich Dich, meine Theure Marie, unaussprechlich

liebe. Leb recht wohl

!

3.

J. Helcelet M. Mollerové. Víde, 1839 listopad 10.

Píše po jejím svoleni opt esky. Dkuje za nátepniky.

Prosí o njaký list s namalovanými kvtinami. Tší ho, že se

Marie uí písti. Ptá se po zdraví bratrov a po známých. O
svém jednotvárném život. O rodin Moice Móllera. O stálosti

lásky a touze po Marii.

Originál. Brno. M. Helcelet. Adresa M. Mollerové nmecká [do Brna]

.

Bez razítka. Nmecké, švabachem psané glossy meziádkové Jsou vloženy do

poznámek textových.

Ve Vídni dne 10. listopadu 1839.

Mj poslední list,
nl má pedrahá Maí, kterýžto jsi pozdji''

dostala, než c jsem já
rf se nadálý nebyl odpovdna Tvé milé psaní

od 29. íjna/ protože* jsem ho psal a Moricovi- odevzdal,* díve

nežli' jsem oné^' Tvoje ádky* dostal, a tak Ti tedy' zase píšu,

abych ml to potšení, m brzo zase od Tebe nco se dozvdti."

Kdybych jen vdl, jak se Ti dailo s petením^ mého zcela (i

g£,gehab' M.griiGe' "'.Bekannten' //.befindcn' **,vergiB nich ",mit zárt-

lichem Gedanken'.

a
,
Brief b ,spáter' c ,als' d ^ch' e ,dachte' / ,Oktobcr' g ,weil' h ,abgab,

i .friiher als' / ,jene' k ,Zeilen' ' ,teda, also' m .Vergnugen' « , erfahren' o ,ge-

deihen' P ,úberlesen' <7 ,ganz'.

1 List pedešlý. 2 M. MOller.
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eského listu, abych byl ubezpeený/ že se nerozmrzíš, s když Ti

opt' takovou práci uložím." Však ale ku konci 1
' Tvého posledního

psáni tak milostn x se tomu podrobuješ/ abych Ti bud^ nmecky
neb esky odepsal,™ tak že mi to novou smlost dodává," abych

to uinil, fC v emž'/rf mám takové oblíbení; 4
'

4
' a budeš-li se, má roz-

milá Maenko, s tmito^ ádky déle zabývati,^ nežli by bylo po-

teba s nmeckými, tak jen mi v,** že se mi to s psaním rovn

tak" vede a že už i skrze to radji esky píšu, protože pi tom

na delší chvíli to potšení mám, s Tebou se v myšlence obírati.**

Pedevšem " se Ti musím srden podkovati za ty vlnné

rukávce,""" cos mi"" udlala, i za tu neustálou pelivost,00 s kteroužto

na mne pamatuješ^ a jako laskavá ženuška 474
/ o svého muže pe-

uješ/'' Ó kýž by "jen mi bylo brzo páno," abych v ouplnjším

ouastenství"" Tvé milostné laskavosti požívati w a svrchovanou

mírou vv se Ti odmniti^ mohl. Co se teje píležitosti,^ po kteréž

bys mn ty rukávce poslati 42 mla, jen si dej asu; já zatím ne-

zmrznu/ a kdybys je teba teprve po Grubrové 3 posílati mla.

Ale tu bych T ješt o nco zaprosil,d naež jsem zapomnl/

když jsem z Brna odcházel/ Bu tak dobrá a pošli * mn, bude-li

možná, jeden nebo dva listy Tvých podle pírody malovaných

tin/ aby v mém tesklivým pokojíku' na jarní dni' a na slunce

mého živobytí* (na Tebe) zpomínaly' a oko i srdce mi tšívalj

Neboj" se mé písnosti, abys mi teba mla ty nejkrásnjší

kousky vybrati/' které sob sama ve své sbírce vážíš* a které

bys neáda pozbyla/ jen mi vyhledej" njaké sprosté' kvítko, co

si v budoucím jae lehko zase najíti" a omalovati :
' mžeš. Dá-li

pánbh, x
já Ti jednou pkného papíru a nkterou vzácnjší barvu

pinesu, y

r .versicher » .verdrieJJlich werden' ' ,abermals* " .prácu, aufgeben' : ' m\

Ende' v .liebrcich' y .ftigen' - .entwede «>
l
zurckschreiben < &*,Khnheit geben'

las zu thun' Af.worii «,Wohlgefallen' íf.mit dlesen' .lánger, dýl, unterhalten'

w^lau tf.eben mi ^.deswegen Uebe **4m Gedanken beschafUgen" ;',\'or

silem' """.wollene Sttzel' w.die Du mir* oo .unermdet, Sorgfall (péi

gedenken* w.Welbchen' "".sorgen
1 w,wenn nu tf.gegbnn "".vollstandlgei

Thellhaftlgkei vo .holde Zflrtllchkeil genleflen' «,mi1 gehauftem Maafi' w.ver-

gelten' ".betrift, Qelegenhel a .schlcken' h J.ili Dir Zel f .erfrieren'

<i ,bitten' < ,woraui (na co), vcrgi ibrelsete' l .
- *. 1 1 i o k ' * .n.uh det Natui

gemahlten Blumen' ' .Stflbchen' / ^rhllngs-Tage1

* ,meines Lebens1

' .erinnen

"* ,erfreuen' " ,Furchte' ° .Strenge' p ,aussuchen' 9 .Sammlung, schltzen' r ,un-

gern vermlssen
1

,anasuchcn' ' gtmeh ,kúnftlgen Frtthling Idchl Raden'

imalen' « ,Qlb1 irbe bringen*.
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Co mne v Tvém posledním listu také velice z tšilo, byly ješt
dv vci. Za první, aa že Ti Tvá rže za oknem ješt rozkvetla; bb a

za druhé, cc že se uíš písti
\

dd to z Tebe mile ee bude celá hospody.
Kýž bych // T mohl vidt u kolovratu^ sedt, hbitou nožkou hrícím
kolekem toit** a hravými" rukami lepounkou nitku s kužela

vábit ;# já si myslím, že Ti to musí hezounky svditi.** Od koho
pak se uíte? a koupil" -li pak Vám pecewm pantáta pkné a dobré

kolovraty ?""

Prosím T, milá Maí, co pak slyšíš o mém nejmladším 00

bratru? 4 Mne to velice zarmoutilo,^ že se mu ta zimnice vrátila.*™

Jak pak se mu vilka vede? musí-li pak býti doma, aneb v lžku
ležeti?'"'' aneb pece chodí do apatyky (lékárny")? Tyto podzimní

zimnice" bývají obyejn zpurné M"a dlouho trvajícíma po nich**

rády pozstávají všelijaké neduhy.^ Já už jsem byl tak rád, že

se tak dobe tenkrát zz z Voechoviek navrátil \

a Jen aby nynko
byl opatrný'' a aby dobe poslouchaly když se mu nco pi-

kazuje d od lékae/

A co pak zase Josefu Mahrovi scházelo/' že nemohl býti na

vinobraní?^ 5 Ten ubohý lovk h pece každou chvilku nco má.

Já mu peji,' aby už zase byl uzdraven/ On sice* nic mi nepíše. —
Velice mne to tšilo, že jste Ty a Tvá sestra Tony pi tom vino-

braní hodného vyražení' a potšení mly."2 Jak pak se vil u Vás
v dom máte?" a obzvlášt Ty, má milenko drahá? Jsi-li'' vil

hezky zdráva? Co pak dlá Váš malý Hyndíšek? 6 Hodn Vám
Vaši pízu mate a kolovraty kazí? r To musí hodn být nco pro

nho

!

Nyní abych Ti také o sob nco vykládal! 5 Ale mé živo-

bytí' jest tak jednostejné" a bez vnady, 1
' tak že jsem rád, když

* ,sehr' aa,erstens' &*>,aufbluhen' r<-,z\veitens' <w,lernen spinnen' ^.halt (von

milý, lieb)' //.Hausfrau, Wirthin. Wenn doch' &?,Spinnra /;/! ,behend Fuflchen,

schnurrend Rádchen drehen' ".spielen tf.lepý, fein, Fadchen, Rocken, locker

**,hezky, anstehen' " ,kaufte' mm ,doch' «« .Spinnra o°,jungsten' pp .betruben'

<7<7,Fieber, zuriickkehren' ".im Bett liegen' -".Apotheke* ".herbstlich, Fieber'

"".gewohnlich widerspenstig' ^.dauern ^,darnach'>y,zuruckbleiben, verschiedenc

Krankheiten' ^.damals' o. ,Klein-Urhau, zuruckkehren' b ,vorsichtig' c .gehorcher
d .verordnen' e ,Arzte' / .fehlen' g ,Weinlesen' h ,arme Mensch' « .wnschen'

/ .gesund, hergestell * .wenigstens' ' ,Erheiterung' « ,gehab « .befinden' o ,be-

sonders' P.Bis 9,Gespins r .verderben' s ,erzáhlen' ' ,Leben' "'.einíormig' ^,Reitz'.

4 Jindich Helcelet; uil se lékárníkem, ale záhy zemel.
5 Viz list is. 2.

' Jindich, syn nejstarší sestry Mariiny, Sáli, která žila v otcovském dom.
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Ti aspo o niem zlém vypravovati 1 nepotebuji. Do špitálu ješt

vždy chodívám; má nemocná' 7 už je mnohem polepšena/ ale do

ouplného uzdravení aa ješt to chvilku trvati bb bude. Já už se ani

nad tím nemrzím;"7 neb to tak nic plátno není. Ostatn dd jsem

zdráv a mnoho doma u knih''' sedávám. Zavdy zajdu'' k Moricovi

a dláme spolu «£ njakou procházku, aneb sedíme u kamen /,/! a on

a jeho paní mi o svém Toníku vykládají, jak spí, jak jí a co

dlá. Minulý týden"' to dít zas bylo trochu nemocné a celou noc

nespalo a poád kielo; to bylo zas strachu a starostí; ale vil je

zase zdrávo. Moric se ho nachová-" jak hodná chva; neb s tmi
prvorozenci** je to vždycky kíž, ll že se trochu mazlejí;""" tak i s To-

níkem poád nkdo"" musí pohrávati 00 anebo v náruí kolíbati*/'^

jina usnouti w nechce než v náruí. Mla bys vidt rr Morice, když

on ho uspává, ss jak ho chová a jak mu zpívá a podle taktu "s ním

posvtnici"" chodí! Moricova paní už okívá OT a už lépe vyhlíží/1

ráda by Vám pro pantátu plucárek hoice" poslala, kterou sama

dlala; ale nemže najíti píležitosti. Nkdy chodím k Feiglovi,
s

který mi s všeliem v studiích" bývá nápomocen;" jeho paní je

thotná b
2l oba dva už se na toho budoucího potomka tuze tší;'

Habricha také nkdy navštvuji/ nkdy malíe'' Mayera" a. t. d/

—

Tak mile trávím* svj as, který mi pichází,'1 jak by byl volo-

vný/ zdá se mi jak pl vnosti/ co jsem od Tebe odloueny/
a jak celá vnost/ než T budu moci obejmouti a políbiti.m Ach,

kolik sto lokt ješt napedeš," má drahá, a kolik sto lodí po

Dunaji'' okolo Vídn poplyne/ až našumných kídlech' po železnici 5

k Tob, mj jediný svte, jediná droužko, poletím!

To je divná vc s tou láskou, to jest, s tou naší' vrnou

* erzáhlen* y ,Patientin' * .gebessert' <"* .vollstflndig Genesung* bb .d.iuern'

cc Jbgtm' ^.Obrigens' "'.Buclier' //.Minehm.il ^cli leh' gg ,mits;immci ''''.bcim

Ofen' ".Verwichene Woche' //.Angstund Kummer; herumtragen' **,Kindsmadchen;

iTiit diesen Erstgebornen' f.Kreutz' """.xarteli «« .bestflndlg jeman oo,spielen'

/v,im Arm wiegen' w.elnschlafen' "".solltest sehei " .einschiafert' &,singen nach

dem T.ik •><> J.imm^ ro,genesen' ** ,lepši, aussehen* Ky.Plfitzerl Soni' «,mltVer-

schledenem, Studlen' ° ,behfilflich' '' .schwange < .knftig, AbkOmUng
tSijou' '/ ,besuchen' ' ,MaIer' t ,u. s. w.' f ,hall verbringen' '•'

l
vorkom

' .bleyern' / ,halbe Ewlgkel *,getrenn ' ,ganze EwigkelJ "• .kOnnen umarnien,

kflssen' " ,100 Ellen splnnen1 " ,100 Schlffe' /' ,Donau' l (Schwimmei r ,r.m-

schend Plflgel' s ,Elsenbahn' ; ,naSou'.

ViZ I: '

>iv kollega Helcelet

Vlayer, potom gymnasijnl / dni, jeni i
umožnil pjkou dokoniti studia.
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láskou! Už ji pece tolik let" v srdci nosím 1
' a už bych myslel, že

by byla dávno dospla;' ale nicmén-1' ona rok do roka vždy z ješt

zrstá/70 a místo ^ abych pivykal," od Tebe vzdáleným býti,drf ím
více" se v tom cviím/' tím ss víc m samota souží. hh Necítíš" i také

Ty, má pedrahá, nco podobného^' na sob? A co se lidé namlu-
vjí A'*o nestálosti "lásky a o prchlosti manželských slastí \

mm Ale ti

lidé nevdí,'"7 že nejjistjší a jediná kotev 00 lidského milování jest

svdomitá ctnost a vrnost,w Ó, kdyby nám bh jen pál/'7

abychme rr ty nízké a sprosté nesnáze pemohli, není-liž pravda,*5

Maenko, pro stálost" lásky by nám šediny"" nerostly. — Ale

vil jsem Ti napsal a natlampal toli, že je mi až teskno, jak se

toho všeho doteš.^
Mj se tedy hodn dobe, pozdravuj svých sester a známých

srden a piš mn brzo, jak se Ti vede a jestli Ti smím-** zase

jedenkrát esky psát, to jest, jestli tomu všemu rozumíš.

Pozdrav T pánbh a zpomínej zavdy>'-v na svého

vrného
Hlzlt[a].

4.

J. Helcelet M. Móllerové. Víde, 1839 prosinec 10.

Vzpomíná milých chvil, kdy ji uíval eštin. Tší se na

lepši budoucnost. Tší se, že Marie bude dobrou Slovankou. O he
a zpvu svém. O známých. Prosí opt o výkresy a dále o eské
kalendáe. Pozdravy.

Originál. Brno. M. Helcelet. Bez adresy. Nmecké, švabachem psané

glossy meziádkové jsou vloženy do poznámek textových.

Ve Vídni dne 10. prosince 1839.

Pro ty nynjší" dlouhé veery,6 má pedrahá Maenko, po-

sílám c Ti zase rf maliké bavení a cviení/ abys nezapomnla/ co

" ,Jahre' v ,trage' * .erwachsen, auswachser y .nichts desto weniger' ^.immer'

aa ,fort\vachsen' *&,stat <^,ge\vóhnen' ^.entfernt zu seyn' ee
j e mehr' //.iiben'

kg,desto' MEinsamkeit, quálen' ".Fiihls i) .áhnliches' **,statt namluvijou' '' ,Unbe-

stan mm .Fliichtigkeit, ehelich, Freude, Genufl' ™,statt nevijou' oo.sicherste,

einzig, Anker' PP ,gewií3enhaft, Tugcnd, Treue' <7<7,gonnen' rr ,daG wi "^iedrigc,

gemeine Schwierigkcit íiberwaltigen, nicht wahr? (t .Bestándigkei "" ,graue

Haare' w,durch Lesen herausbringen' -v*,durfen' ^y.erinnern, manchmal'.

a Jetzigen' * ,Abende' c .schicke ich' d ,\vieder' e .Beschaftigung, Ubung'

/ ,damit Du nicht vergiíí.
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jsme*' se v krásnjších dnech spolu tak piln uívali.'1 Už, my-

slím,' vil zima^ T z toho milého koutku * u okna z hoejšího

pokoje zahnala,' kde jsme tolik blahých hodin vedle"7 sebe po-

sedli," bud Rainku 1 ítali aneb v milém rozmlouvání se

kochali f a všech strastí a starostí zapomínali.? Už snad kvítí

na okn smutn opadalo/ už žádná tam kytka kvetoucí 5 nestojí

za vzor pro Tvou umlost;' Tvoje barvy a malby" už se nkam
do koutka odklidily 1

' a Ty, rozmilá, myslím, odpoledne x s njakým
šitím nebo látáním v dolejším pokoji^ u okna sedáváš a hledíc

nahoru na stechu naíkáváš, 2 že už se zas tak asn tmí fla a že

k práci nevidt6* A pak tebas nenadále" i na svého vzdáleného

vrného zpomínáš, drf který Ti jindy v takovou veerní dobu paži

podával k njaké procházce pod širým nebem. ee Ale pro já Ti

to všecko v pamt uvádím ?#pro sám sob toužení povzbuzuji,^

jemužto zadost uiniti hh možná není? Obrame radj" své oi do

budoucnosti,^ vždy musí zase jaro pijíti.** Do vánoci" už tak

dlouho není a potom už zaíná den pibývati

;

mm a arci"" potom

ješt je daleko do nového kvítí, pece ale už nadj za mnoho
stojí.

00 Není-li pravda, '' má nejmilejší Maí? Jenom hle své piro-

zené veselosti? a nedej se daremným myšlenkám zarmoutit," jako

já jsem kdysi dlával." Víš ješt," jak jsem loský rok"" v svých

psaních z Padovy naíkával? OT A co jsem z toho ml? Prachnic

A když jsem se toho ani nenadal/-*' 2 byl jsem u Tebe, vinul" jsem

g ,was wir' * ,Tage mitsammcn flciCig lerntei ' .vieUeich / ,dic Kalte'

* ,Eck, Winkel' ' ,aus d[em] obcrn Zimmer vertrieben' '".selige Stunden neben'

" .sitzen' o ,entweder Krebsbúchlein lesen oder' P ,Gespr&ch sich ergOtzen' i ,Loid.

Kummcr vergessen' r .abfallen' * .Buschen blhen ' ,als Muster Or Deine

Kuns " .Farben, Malereien' : ' .aufraumen' * .viellcicht nach Mittag' >' .Nahtcrci

od[cr] Fllckerel im untern Zimmer' * .schauend htnailf aufs Dacii klagen* aa .zeitlich

rinster werden1 °b ,zur Arbeit nichts sehen' <«",dann etwa zufallig' <*<*,entfernten Treuen

lenken' «,sonst um solche Abend-Zeil den Arm both zu Spazlergang im Freiei

//,ins Gedachtnifl bringen* £?,Sehnen erwecken' **,welchem genug zu tlum'

w.Wenden liebe // .Zukunf **,dyt ja es muu wledei Lení kotnmen' ''.Wcih-

""".bcginnt Tag wachscn' "".frcilich' "" .Hoffnung tur vicl stehen' /'•".Xicht

w.ihr' '/'/,\ur siehe, sci bedachl auf Deine angeborne Fróhlichkelt' "\latf Dich

niclit, unnOthlg, Gedanke, betrflben' »,einst, thun' • ,\\\i ;

t Du noch' "*,voi

.lahr' w,klagen' r*,rein nlchl rmuthen' »,schllngen'.

inka aneb poukázáni k nerozumnému vychováni dti od Krist.

Roli. Salcmanna, kterou! v eštinu uvedl Norbert Vank, Hradec Král.

Kristinu Gotthilf Salzmann, paedagog nmecký (1711 1811).

Po perušeni studil :• Pádové Helcelet zajel do Hrna. odkud

lni di>
1

'
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T k svým vrným prsm, procházel 6 jsem se s Tebou u našeho

milého Brna v nejlíbeznjších hájích c a sedával na nejspanilejších

stráních. d A vil bych zase ml toužit a bdovat e a v každým svým
listu^ vnou Jeremiadu pronášet?^ ml bych Tob se svým hoe-
kováním Tvou jasnou dušiku zamraovat za to/' žes' mi do mého
života tolik rozkoší a jasnosti pinesla?' Já jsem už letos* zas

zaínal 7 (není-li pravda?) do svých ádk všelijaké kormoucení

vplétati;"2 a co mi z toho vyplývalo?" Nic jiného než že mi

ješt tesklivj bylo, když jsem z Tvých milých list poznal,

žes^ potom také Ty skrze mne q svj duševní pokoj a klid pozbý-

vala. r Ale nyní 5 jsem si pevn pedsevzal moudejším býti.' Tebe,

má drahá milenko, v nejprvnjším" listu svým jsem si za mistrovou

a za uitelkyni v duše jasnosti vyprosil 1 ' a chci aspo x dobrým
a hodným se uedlníkem prokázati. >' A Ty, má zmilená uitelkyn,

provozuj písn tento svj ouad r a náležit se se mnou vyvad 00 a

valn se mi vysmj*6 a nic mne nelituj, cc když já bez poteby na-

íkám.^ Pro pak my ee nemáme býti spokojeni/'' když se oba vrn
milujeme? A tebas nám peených holub^ do huby neletí, ne-

múžeme-li pak se ješt dost píznivého štstí dokati? 7"'' Co by

nám arci ješt scházelo,'7 to ješt všecko se dosáhnouti dá ;'' a

nestaí-li ** pak dost malá chaloupka milujícím srdcím?

Pevné vli, tužb ušlechtilé,

Nerozdílné srdce žádosti

Rádo dává nebe dojít cíle.
77 (Kollár).

Podejme si tedy""" ruce na to, má jediná droužko, že chceme
býti moudí a veselí ""a pokojn se doekávat 00 toho, co nám jest

usouzeno/^ Až po dnešek^ nám osud rr tolikrát, když jsme se toho

a Brust, b ,ergehen' £" ,in lieblichsten Hain' ^.herrlichsten Bergabhang (strá)'

e ,sehnen, jammern' /.Brief S ,Jeremiade vorbringen'. Helcelet pipojil ke slovu

Jeremiade nahoe v listu ješt poznámku : .Jeremiade ist ein Klaglied des Propheten

Jeremiáš uber die Zerstórung von Jerusalem ; in der Bibel' h Jamentieren, heitere[s]

Seelchen umwolken daíur' ' ,dafl Du' /' ,so viel GenuG, Heiterkeit bringen'

* Jieuer' ' .anfangen' m ,Zeile, verschieden, Schwermíithigkeit einflechten' n ,her-

vorquellen' ° .banger' P ,dafi Du' Q ,durch mich' r ,SeeIen-Ruhe, Frieden verlieren'

s ,nun' t Jest vornehmen klger zu seyn' « .allerersten' » ,zur Meisterin,

Lehrerin in Seelenheiterkeit ausbitten' * ,\vill \venigsten[s]' y .Lehrling bezeigen'

2 .ausiiben, streng, Dein Am «a,recht mit mir zanken' **,ttichtig auslachen' ^,be-

mitleiden' <^,ohne Noth klagen' «,wi //.zufrieden' £.?,obgleich uns gebratene

Tauben' hh ,giinstig, Gliick, erwarten' ".freilich, abgehen' //erreicht, láC **,geniigt

nicht?' ".Einem festen Willen, Sehnsucht edel, untheilbar Herzensverlangen gem
gibt der Himmel erreichen Ziel' mm ,Schlagen wir also ein' "" ,\vir wollen weisc,

frohlich' oo.ruhig erwarten' w.bestimm <7<7,bis heute' "\Geschick\
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nejmén nadali,55 popál u tolik radostí, že bychom"" už na nj :
'
:'tak

neduvrni vv býti nemli.

Však^ ale nyní" své kázání" musím skoniti/ nebo už ses

jist až do unavení naítala/ To byl hodný kousek lekci/* není-liž

pravda, Maenko? Pjde-li to tak poád/ Ty se staneš, dív/ než

T uvidím, dokonalou £ Slovenkou a budeš se s tím" také smti

S vtším právem chlubiti' jak nejedná 7' z Tvých známých nedo-

zrálých Francouzek a Anglianek/' které se tolik jazyk uejí' a

v žádným m nic moudrého promluviti neumjí.

Co se teje"mé kytary, nemu se pece budeš divit, až já

Ti budu nkdy zas ku zpvu hráti/ Slyš jen! já 'jsem nalezl ak-

kordy k té jisté písni,5 ku které * jsme je žádný neumli. Nevím,

jak ta píse zaíná;" ale je to ta o té vesniance/ jejížto jinoch

odjel k mstu;* já tu písniku vždy jen zpívám bez slov/ protože*"

ani jeden verš z ní aa neumím.

Cos mi '' psala o bálu/c nic toho nelituj, že tam nechodíš. Když

dívka je bez mužského prvodího dd a tancovat nechce, tak to divn

svdí/'' když má^tolik košík ^rozdávat. Pak"* by lidé mysleli, že

pro samou vrnost ke mn "tancovat nechceš. — Mého ubohého^

bratra Hyndicha je mi velice** líto
3 a obávám se," že bude až do

jara churavti.""" Ale nynko"" já do Brna pijít nemohu 00 a kdo ví,

jestli by mu s tím také bylo spomoženo.w Že p. Adam 4
je v ta-

kovém vytržení 00 nad svým štstím, tší'"'' mne; ale zdali pak 55 bych

chtl býti já na jeho míst? Co myslíš, Maenko? — S Habrichem

nkdy "chodíme do blízké hospody a tam jsem poznal"" pana dra.

Schrimpfa. On ale mne nezná. Tuze se mi nelíbí, on hrozn
vždycky chlubí a duje vv a Habrich íká: ,To je hodný tluhuba!'^

Habrich Ti vzkazuje" ruku políbit.

",«im wenigstcn vcrmuthon' " ,jj;onncn' "" ,dali wir' "*,darauf **,miíitrauisch'

:-'.•', .ibtr' ",nun' " ,Precligt, '' .beendiger <" ,denn hast Du Dich sichcr his zur Er-

mfidungsattiesen1 rf .Stckchen I.cktion' * ,Gcht das so for / .wirst Du, ehe' t a <>ll-

kommen' h ,dami ' .diirfcn init mclir Rccht prahlen* / .manclic' * .bckanntcn

unrcifcn FranzOsinn, Englánderinnen' ' ,so vúl Sprachefl lemon' m in kelner
4

" .betrlff <> ,wunden p .zum Oesange spielen
1

fl .Hor ntuT r ,ich hábe gefunden'

* mi dcm gewUtai Lied' ' ,/.u dem' " ,anfang : ' ,es ist jenes von dei DOrferinn'

v ,deren Jflngling fortrelste zut Stad y ,immex nur sin^e oline Worte' - ,weU'

™ ,V<

:

''''.W.is du' "Mim H.iil' '''/..M.uklun ohne mflnnllchen Beglelte

",sonderbar anstehei íf&W a.Kdrbchen' **,dann' " ,wegen lauter Treue xu ml
'> .arrnen' **,seli " .bcfiirchtc' """.kr.inkelr "",jet/ "" .ich k.inn nulit' /v.ijeholíen'

</'/ ,l"nt/inki i T,freu v
.<>l> abe "./uweiien* «",lomte leh kennen* * ,gefallen,

íurctitt ta prahlen, blAhen' w .Mauldn

• P. Ad, Špa>
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Ale vil bych T o nco ješt jednou zaprosil!" Ano? Pošleš''

mi, drahá Maí, po Grubrové ten malovaný kvítek, co jsem T už

onehdy 5 o nj požádal

?

c Pošleš Maenko? — Ale pak ješt nco.*"

A co pak? Však jen, jestli se to mže lehko státi/ Já bych ml rád

moravský kalendá, ale v moravském ili eským jazyku nalo-

žený/ 6 pro sebe jeden a jeden pro ješt nkoho.^ Kotzenbergera"

bych neád /; o to prosil, protože' k Vám nechodí/ a tak tebas

bys mohla Ty být tak dobrá* a koupit mn ty dva kalendáe

a poslat mi je po Grubrové. Ale jestli by Ti to bylo njak nepí-

jemné' anebo nesnadné,"7 tak to nic nedlá," když to necháš.

Mže-li to ale lehce ^ býti, tšilo by mne to velice. U knihkupce"

mžeš íci/ že je posíláš nkam ven 5 do Hradišt. 8 Jsou-liMam

kalendáe rozliní" v eským jazyku, tak kup každý jinaí! 1
' A piš

mi, co za n zaplatíš, protože x to také musím vdt, aby mn mj
známý>' mohl zaplatiti. Tob já zatím z zstanu dlužen,00 až se n-
jaká píležitost udá,DO aneb cc ažsám pijdu. Vždyrfd Ty mi pokáš. Ano?

Ale jen se nehnvej, má dobrá ženuško, že T poád^tolik

obtžuji.^ Ty jsi má drahá, jediná Maenka; v duchu hhT tisíc a

tisíckrát "líbám a s netrplivostí^' na Tvj budoucí list** se tším.

Bu hezky zdráva a veselá." Vzkaz pozdravit""" srden svých

sester"" a všech našich známých; 00 a jen hodn Vašemuw Hyndi-

ch[ovi] zpívej a hrej°° a nkdy zpome"' laskav na svého

vrného
Hlzlt[a].

a .ersuchen' b .Schicks c .neulich darm bitten' d ,dann noch etwas' * ,Doch

mír, wenn es kann leicht geschehen' / ,oder in bohmischer Sprache aufgelegt,

verfaB s ,iux mich einen u[nd] einen fúr noch jemanden' h .ungern' ',\veil'

i ,nicht geh k ,etwa kónntest seyn so gu ' .unangenehm oder' m .schwierig'

« ,thut nichts' o ,unterlassen' P ,leich <7 .Buchhándle r ,sagen' * .schicken,

hinaus nach' '.Sindetwa' ".verschieden' ^.sokauf einen jeden einandern' *,schreib,

was Du dafiir bezahlst, weil' y ,Bekannter' 2 .indefi' aa.bleiben schuldig* fcó.irgend

eine Gelegenheit ergieb ",oder' ^,dyf "\nicht bos seyn' //.immer' ££,belástigen'

*A,im Geis « ,1000 u[nd] 1000 mahl' U ,mit Ungedul **,kunftigBrief' ",Sey hbsch
gesund, frohlich' mm ,Richte aus GrúGe' "« ,Deine Schwestern' 00 ,Bekannten'

PP.Euren °<7 ,singe u[nd] spiele' "\manchmal gedenken'.

5 Viz list ís. 3.

6 jVc rok 1840 vydány na Morav tyto eské kalendáe: Kalendá mo-

ravskoslezské spolenosti k zvelebeni rolnictví a t. d., Posel z Moravy aneb

domácí, mšanský, rolnický kalendá, vyd. Fr. Gastlem péi AI. V. Šembery, a

rovnž péí Šemberovou vydaný R. Rohrera Rozumný rolník, aneb nový

mor.-slezský mstský a sedlský kalendá.
7 Spolužák Helceletv z dob gymnasijních.
1 V Hradišti žila rodina matky M. Móllerové, ke které dítky dojíždly.

2
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J. Helcelet M. MOllerové. Víde, 1839 prosinec 30.

Dkuje za poslané malby i kalendáe. Nemilá píhoda s jejím

listem. Chválí malby, kalendáe i píse zaslanou. Dkuje za

páni k svátku. Rád by byl pijel do Brna, ale nebylo lze pro

rigorosum. Jak strávil Štdrý veer. Pozdravy atd.

Originál. Brno. M. Helcelet. Bez adresy. Nmecké, švabachem psané

glossy meziádkové jsou vloženy do poznámek textových.

Ve Vídni dne 30. prosince 1839.

Nehnvej se,a má drahá Maenko, že na Tvé milé poslední psaní

tak dlouho meškám odpovdti.'' Není tomu vinna c má lhostejnost, d

ale já jsem ekal c poád, že pan Schwab, 1 bratr paní Procházkové,

pojede ' na svátky do Brna a do Voechoviek*' 2 a že mi vezme

jsjsebou'' njaký list. Nevím ale, jel-li ili nejel;' já sice'' jsem už ml
psaní pichystané* a poád jsem na nj ekal. Kdo ale nepišel,

to byl on. Nyní tedy' si musím pospíšiti™ a psáti po pošt," abych

Ti mohl íci, jaké potšení Tys mn onehdy'' po Grubrové po-

slala. ''Tvj milý list, ty krásné kvtiny malované r:!
i ty dva ka-

lendáe moravské, 4 to vše 5 mi pevelikou radost uinilo' a velice

jen lituji," že se Ti kopou nejvroucnjších hubiek 1
' za Tvou lásku

a ochotnost * podkovati nemohu ;->' však ale: ,Co se vlee, neutee.' *

Zatím,'2 '2 má nejmilejší Maí, pijmi mile'''' mé písebné/'" ale srdené

podkování.'2
''7

'

Ale slyš jen, "jestli to ješt nevíš, co se to s naším poštov-

ním holoubkem'' na železnici dlo. ge Jak pišla Grubrová do Vídn
do dráhové ohrady hh a slezla s vozu, musela nechati svou tobolku

prohlížeti " a všecky své listy okázati^a ty sešité** rozpárati, aby

bylo vidti, zdali v obálce" není ješt njaký zapeetný""" list ; a tu

i ,Zrne nlch '\s.iumen, antworten' c .Scluil rf.Glelchgflltigkei « ,warten'

i .reisen' r .Kleln-Urhau' * ,mitnehmen' ' .relste or, odei nlch f ,wenlgstens'

* .berdte ' ,Nun also' m .beellen' " .durch d[ie] Post* ° .ricti' p .noulich'

schick r,Blumen gemal '.alles' '.gemach ,sehr ich bedaure* ^ ,mit dnem Schoch

der glflhendsten Kflsse' *,Willfáhrigkd K.nemoi ',Lang verschoben (schleppen)

Ist nicht aufgehoben' Mjndessen' **,erapfange hal ".scliriítiuir ".Danksagung*
" Jior mír' ^,Post-Tfiubchen' cr,Elsenbahn geschehen* **,Bahn-Hof ".Hu Tasche

durchsuchen' tí ,Brideherzdgen' fcA^usaaimengenfihte' /; ,oblm Kuver"*>,gesiegd

1

A' brnnské rodin Schwabové Helcelet fii m dob gymnasljnleh iio-

Hidií "ii fejtch venkovský statek
1 Oechovliky, Oechovlko, mi n ŽUoilc v okrese brnénski

» VU lisí ti I a /. ' Vis list is
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se skuten"" jeden takový nalezl pro jakousi paní Vacalov[ou],°° za

njž ona^ musí zaplatiti snad zlatý "stíbra pokuty. rr Ty jist trneš,-"

má milá Maí, jestli nkdo neetl "Tvé psaní? Ale jenom se upo-

koj! ""Obálka s\ct vv byla s jedné strany rozpárána;** nezdálo^ však

se, jak by si kdo byl vzal tu všetenou práci vytáhnouti 77 Tvj
a mého bratra list. A kdyby se to také bylo stalo; nech si." Vždy7

byly Tvé ádky c tak rozumné a tak panenské d a milé, že by to

ani takové neštstí bylo nebývalo/ kdyby je byl peetl/ Moric"

aneb Grubrová; co se mi ale zdá, že to neuinili.

Co se teje^ Tvých poslaných maleb/ tak jsi lepších jist

vybrati' nemohla; Habrich, když je uvidl, hned je své Poldy ili

Lony (jak jí vil íká) chtl okázati, i co jsem mu také popál. k

Ona a její otec, sám malí, velice pej ' Tvou umlost a pilnost

vychvalovali m a obzvlášt" ty lískové voíšky za výborné poklá-

dali/ 6 což i já už jsem Ti vždycky íkával; nejmilejší q ale jest

mi nyní'" ta malá kytika, protožes ji vlastn 5 pro mne uvila f a

svou šttikou zvnila;" a proto i já si ji za obzvláštní znamení-

ko Tvé lásky vážím. v A akoli x
já kvtinné ei-*1 nerozumím,

pece mi tato kytka jen píliš zeteln 7 k srdci mluví: ano, ano,

žes Ty moje laskavá, vrná, roztomilá droužka. "— A ty kalen-

dáe rovn bb se nám velmi líbily, to jest C mn a Habrichovi, pro

njž jsem ten druhý ustanovil.dd On se nemohl dosti nadiviti/'' kde

jsem já moravských kalendá vzal. Ta nžná^ písnika, kteroužtos^

mn ve svém listu vypsala, též hh mne velmi" tšila a ješt ten samý
veer, co jsem Tvj milý list dostal, uml jsem ji nazpamt/'

Za tvou pívtivou vdbu**k mému svátku" 7 od srdce Ti

flrt.wirklich' oo.vorfinden an eine Frau v. Watzal' PP ,fiir den sie' QQ,\ fl.'

"\Strafe' ss ,erschricks ",nicht las' "",nur beruhige Dich' vv ,Kuvert zwa **auf-

gctrenn yy,e.s schien nich ^nehmen vorwitzige Miihe herauszuziehen' a ,mag's

auch' b ,ja doch' c ,Zeilen' d Jungfráulich' e ,Ungliick nicht gewesen ware' / ,úber-

lesen* s .betrif h
,
(malba) Malerei' ' .aussuchen' i ,wollte zeigen' * ,vergónn

1 ,hor ich' m ,Kunst, Fleifi beloben' " .besonders' o ,Hasel-' P .vortrefflich halten'

Q ,am liebsten' r ,nun' * ,weil es eigens' t .gewunden' " ,mit Deinem Pinsel ver-

ewigen' *»,darm, es alsbesonderesZeichen, schatzen' *,obschon' .v .Blumen-Sprache'

* ,nur zu deutlich' ««,Liebchen' &&,ebenfalls' ^.gefallen, d. i.' rf ,fur den bestimm
^.genugwundern' //,zart' ££,welches' hh ,abschreiben, ebenfalls' "'.velice' ti ,kannte,

auswendig' **,freundlich, Gliickwunsch'. Dole v listu poznámka Helceletova : ,Vdk
Anmuth und Dank, vdný anmuthig, dankbar, vditi gratuliren, d. i. Ange-

nehmes sagen u[nd] wiinschen, vdba Gratulation, bezvdky od[er] bezdky wider

Willen, ungern, zavditi se sich beliebt machen, u. s. w.' U .Namenstag'.

'- M. Móller.
6 Jsou zachovány u M. Helceleta a svdi skuten o nevšední dovednosti

M. Móllerové.
'• Sv. Jana apoštola, dne 27. prosince. 2*
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dkuji a nemohu""" Tob k Novému roku lepšího vditi než opa-

kovati ""Tvá slova ka: 00 Bu zdráva i utšené myslil a miluj mne
vždy ví tak, jak já Tebe miluji

!

" to jest, dokud žijeme/5 milujme se

obapoln," jak se nyní"" milujeme, a pak ostatnímu pevnou vlí a

vrnou trvanlivostí snad odoláme. w Tvá povzbuzující prpov/*
která od Tvé milé ruky v mé pamtní knížce^ stojí, psána jest

dne 27. srpna 1831, tedy "v Tvém patnáctém roku. Kam pak, ach,

tito asové se podli a eho jsme všeho vnit a zevnit zkusili!''

Co jsem, ach, já se namyslel a natoužil, naputoval a nabloudil. c

Kéž d tedy nyní toto nastávající desetiletí mn dopej[e] dosáh-

nouti' cíl a ter svého živobytí,^ jejž jsem v Tob spatil a

nalezl.''

Co se mne teje, ' já jsem zdráv' a vždycky ješt na své

první rigorosum ekám jak njaká thotná paní,* která se eká
do kouta,' a budu museti ješt asi m msíc ekati. Kdybych to byl

mohl ped vánocmi odpraviti," jist bych byl milerád na svátky do

Brna uklouzl/ abychom si mohli pece jednou spolu na Štdrý

veer r o voechy žehrati/ Ale co není možná, toho nezel/ O vo-

echy jsem sice pece hrál, a jestli navštívíš Penerovu" Netty, 8 tak

teba všecko se dovíš/ neb* Habrich dokonale všecko své matce

vypsal/ jak my jsme spolu Štdrého veera svtili/' nebo Habrich

hrozn moc ao na takové vci drží.

Co nám ale pi tom scházelo, 00 to byla njaká milá ženuška

nebo panímamnka, která by celé slavnosti teprv slávy a veleb-

nosti byla dodávala

/

c a toto dležité místo držela dd nám ta stará

babka, Habrichova paní, která minulé prázdniny C v Brn byla a

která nám také vaila/' Mžeš si pomysliti,** jestli jsem na Tebe,

má jediná Maí, vzpomínal/'' a že jsme na Tvé a na Poldyino

""" .nemžu' "" .gratuliren als wiederholen' "o.sagen PP .vergngten v

^vždycky* r/\mihiju' **,d. i. solange wir leben' ".gegenseitlg
1 "".jet/ vv,zm Obrigen

dueli festen Willen, tené Ausdauer gewachsen seyi xx ,ermuntemd >
Ansspruch'

yy .Stamm-Denkbucl n^lso* ".asy* '' .innerlicli u[nd| ihilierlich erfaliren' < gesehnt.

gepilgert, geirre (/ ,K>'/. Mdge doch' ' .beginnende Jahrzehen /.gOnnen errei-

chen' /.' .Ziel meines Lebens' '' .welches, erbliekt. gefunden' ' .betrif / .gesun
* ,warten eine schwangere Frau' ' .Kindbet "« ,beilflufig

<
" ,\nr Welhnachten

abfertigen* o.gargern* p,gerutsch 9,daA wi r ,hell[iger] Aben *,spielen' '.

unmOglich, um daa traure nich Petschne : ' .viellelchl .illes erfahren' * ,denn'

ollst&ndig Muttet beschreiben' ' .feiern' ".schrecklich vi fr*,fcble«

gan • rst Olorie, Fderllchkdt gebei 4rf,wichtlg Platz dnnehmen' ri

(lossene Perlen i ff^enkei ** ^gedenken'.

vmi.



. 5—6: 1839 PROSINEC 30— 1840 LEDEN 1. 21

zdraví sob pipíjeli," to se tak rozumí. Když jsme pojedli^' a za-

ali** o voechy hráti, pišla malá jedenáctiletá sestika Pol-

dynky" a hrála s námi'"'" a to nás velice tšilo, neb tím nn se pece

naše hra trochu ojasnila a ozdobila.00 Na Boží narození byl jsem

u Morice na obd pozvánka zstal^ jsem tam až do veera. Na
svj svátek rr jsem byl celý den doma a také od milého rána až

do noce poád pršelo" a tak se ten den ani svátku prach nepo-

dobal." — Tvého pelivého napomenutí uu na loský vv veer svatého

Silvestra sob jak náleží vážím, vv a že mžeš býti ubezpeena/-*'

Ti pislibuji/2

Habrich Ti vzkazuje ruku políbiti a ode mne svým'7 sestrám

a všem našim známým vyi c mnoho pkného. Já tlem sice od

Tebe vzdálený/ pece duchem a srdcem e poád u Tebe prodlí-

vám' a zase se tším s na Tvé brzké h psaní, jak se míváš' a jaks

ty svátky strávila/ Akoli v mém živobytí nynjším jen málo rží

kvte,* pece' mne život tší, protože m nejen pro sebe," ale i pro

Tebe, má pemilá, žiji a skuten v strasti a slasti jsem a z-
stávám^ Tvj laskavý? Hlzlt.

Von Ribisch hábe ich noch seit der Abgabe jenes Briefes 10

nichts gehórt; er mutí noch nicht in Wien gewesen seyn.

6.

J. Helcelet M. Mollerové. Víde, 1840 leden 1.

M. Móller ho navštívil. Na jeho pobídnuti píše jí opt.

Originál. Brno. M. Helcelet. Adresa M. Mollerové nmecká [do Brna]. N-
mecké, švabachem psané glossy meziádkové jsou vloženy do poznámek textových.

" .Gcsundheit sich zutrinken' Ji .abgespeis **,aníangen' " ,kam, Iljáhrig,

Schwester der Poldy' "»",mit uns' «",denn dadurch' °°

,

Spicl etwas erhcitern, vcr-

schónern' pp .eingeladen' <7<7 ,blieb' '"''.meinNamenstag' -".regnen' ^.Feiertaggar nicht

gleichen' "" .sorgsam, Erinnerung'. Helcelet ke slovu .sorgsam' pipojil dole v listu ješt

poznámku : ,Pée, Sorge
;

pelivý sorgsam, bezpený (wo nichts zu sorgen ist)

sicher; nebezpený (nicht ohne Sorge) gefáhrlich; nebezpeenství Gefahr u. s. \v.'

^.vorigjáhrig' **,gehórig schátze' yy .sorglos' -^.versprechen' « .lafi b .Dcinen'

c .Bekanntcn richt aus' <* )rnit d[em] Leibe zwar entfern e ,mit Geist u[nd] Herz'

/ .verweilen' s ,freuen' h ,baldig' ' ,befinden' i .zubringen' * ,Obglcich in mcinem
Leben jetzigen wenig Rosen blíihen' l ,docl m ,weil ich' n ,fiir mich' o ,lebe'

p .wirklich Leid u[nd] Freud bin, bleibe' Q .liebender'.

8 Tehdy Helcelet uražen byv kollegou octl se s ním v ostrém konfliktu.

(Dopis M. Mollerové ze dne 2. února 1839.)

10 Viz list ís. 1.
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Ve Vídni ráno v den Nového roku 1840.

Moje nejmilejší Maí! Ped chvilkou byl u mne Moric 1 a

pekvapil* mne svým navštívením/ Já jsem pro špatný as d už

celý týden u nho nebyl a také vera pro drobet bolení v krku'

doma jsem zstal a umínil' jsem si teprv dnes odpoledne tam

zajíti/ ponvadž'' jsem si myslel, že to s mou vdbou'tak
písno' nebude, jestli s ní* pijdu dopoledne' ili odpoledne.m On
ale už se obával," že se mn nco nelibého pihodilo a že bych

tebas byl nemocen/ a pišel se pesvditi To mne velmi T tšilo.

Pi tom hned mne také nabízel/ jestli nco chci' do Brna psáti,

abych mu list dnes odpoledne pinesl. Já sice" jsem Ti, má pe-
milá Maí, teprv pedvírem v psal 2 a obzvláštního* nic nemám, co

bych Ti mohl nového poskytnouti/ však ale lepšího zamst-

knání 7 na dnešní svátek °° není, než 00 se svou drahou milenkou se

obírati cc a nové roní íslo ponejprv^ pi tak milé píležitosti'"'' na-

psati. A ty, moje Maenko, uhlídajíc^Moricúv list, nebudeš vdti,
zdali i ode mne v nm sz neho se nadáti hh máš i nic;" a potom

snad z tch nenadálých^ málo ádk njaké potšení** míti budeš.

A to už je mi dosti " a více s tím listem dosáhnouti si nežádám."""

A tak tedy"" v duchu tisíc a tisíckrát Tebe zlíbaje,00 od srdce

T pozdravuji ?p a zstávám beze zmny 00

J vrný Helzelet.

7.

J. Helcelet. M. Mollerové. Víde, 1840 kvten 20.

Oznamuje, že vykonal druhé rigorosum. Páni k narozeni-

nám. O doktoráte a nadjích na místo v Brn. O jejím malováni

kvtin. Vytýká ji oste její odpor proti eštin.

Originál. Brno. NI. I leh cla. Adresa NI. Mollerové nmecká do Hrnu.

Bez razítka. List psán jest švabachem.

a ,Y<>r einetn Weilchen* h .uberraschen' c ,mit selnem Besuch* d ,wegen

schlcclitt ti Witter' ' .wegen ein wenig Halsweh' t ,vornehmen<

i Jiinzugehei
>• ,weH' ' .Gratulation' /.streng

1 *,daml ' .Vormlttag
4 ".oderNachmittag'

o .unangem n' r ,etwa krank' 9 ,Qberzeugen' r .velice' ' ,aoffordern'

' ,iih ich wuT ",/w.ir ",erst vorgestem' '.Besonderes' K
tanbiethen' '.BeschifUgung'

<">
(heutlgen Felertag' '''\.iK' "

lbeschifUgen
< ",die neue Jahrs-Zahl cum ersten MaT

genhd íf .erbllcken tt,ob auch von mlrdarii ^.erwarten1
tf ,oder nlch

II ,unvermuthe **,dnlge3Vergngen' ".geniíg
1 "•.mehr mUdlesemBrieferrelchen

verlangc leh nlch ""..iN" ssen w.grflflen' w.ohne Verlnderung*.

íer.
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Wien, am 20. Mai 1840.

Diesmal hábe ich wieder etwas lange gezógert mit der Er-

wiederung Deines letzten Schreibens, meine liebe Marie! Nicht

wahr? Zwar weii3 ich nicht, ob es auch Dir so lange vorgekom-
men sey, da Du in Deinem letztem Briefe nicht glauben kannst,

dalo es mir um Dich bang seyn kónne, wenn ich stets Zerstreu-

ung genug hábe; daraus nun zu schlielien nach der Regel: ,Wie

der Schelm ist, so denkt er,' kónnte ich glauben, die Zeit sey Dir

bei der Gegenwart der Wiener Gáste 1 noch nicht gar so lange

vorgekommen. Da ich aber nach der eben angefiihrten Regel Dich

nach mir beurtheile, so denke ich doch, dali Dich mein Zógern

etwas befremdet, u[nd] will Dir sogleich einen recht angenehmen
Entschuldigungsgrund anfiihren. Ich hábe námlich gestem mein
zweites Rigorosum glucklich íiberstanden und wollte Dir

nicht friiher schreiben, bis ich Dir diese Nachricht als vorláufiges

Angebinde zu Deinem herannahenden theueren Geburtstage dar-

bringen kónnte. Theile diese Neuigkeit auch Deinen Geschwistern,

besonders dem Moritz u[nd] seiner Frau mit ; denn letztere beide

werden gewiB eine recht herzliche Freude dariiber haben.

Ferner wiinsche ich Dir, meine theure Marie, zu Deinem
Geburtsfeste vor Allem, dal! Du recht gesund u[nd] vergniigt u[nd]

vor der Hand besonders von Deinen Zahnschmerzen befreit seyn

mogest; und fr das fernere Leben hinaus, so wiinsche ich Dir

recht viel reines áuBerliches u[nd] innerliches Gliick, und datf

einen guten Theil dazu beitragen zu kónnen, m i r gegónnt

seyn móge. Lebe recht lang und vergniigt, ach, aber meine Marie,

íiberlebe Deine Liebe nicht, so wie ich die meine nicht íiberleben

werde. Móchtest Du doch aber auch nie daran zweifeln, weil

mich nichts so seh r krankt u[nd] weilein solcherZweifel von Deiner
Seite gleich zehn andere in meiner Brust ausheckt. Vertrauen,

meine gute Marie, ist das Hauptbindemittel befreundeter Seelen.

Darm wollen wir uns stets Vertrauen wechselseitig schenken und
wechselseitig stets trachten, Vertrauen zu verdienen.

Also auf meine Doktorschaft zuruckzukommen, so ist schon

kein erhebliches HinderniU vorhanden, u[nd] heute eben erhielt

ich schon eine Zuschrift vom Vicedirektor, worin er mich schon

schriftlich H[er]r Doktor titulirt. Wann ich jedochdisputiren u[nd] das

Diplom erhalten werde, kann ich so genau nicht sagen, aber wahr-

1 Moice Móllera s choti.
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scheinlich mit Anfang Juni.- Ich hábe námlich noch eine Disser-

tation :i von einigen Bogen zu verfassen und drucken zu lassen

und dann ist endlich der verhágnilivolle Gipfel des Berges er-

stiegen, auf den so Viele im Schweifie ihres Angesichts jahrelang

hinanklimmen und sich unterwegs vor sehnsiichtigem In die Hóhe
Schauen die Hálse fast verrenken ; und was nachher? Das ist eine

neue, etwas delikáte Frage. Was Du mir da von den mánnlichen

u[nd] weiblichen Protektionssachen bezuglich des brunner allge-

m[einen] Krankenhauses schreibst, so zweifle ich wohl nicht, datf ich

die ErlaubniO bekomme, unentgeltliche Spitalsdienste zu leisten, ob

ich aber an Plachecky's Stelle als Sekundararzt mit Wohnung und

Holz etc. nachriicke, dazu muB zuerst ermittelt werden, ob und
wann Dr. Plachecky Platz macht. Nun, Zeit bringt Rosen.

Nun, und wie sieht es denn mit Euem Spaziergángen ins

Freie aus? Hier war seit Moritzens Abreise das Wetter noch nicht

gar so schon. Aníangs trostlos diirr, staubig und windig u[nd]

jetzt seit einigen Tagen iállt der erbethete Regen, der aber wenig-

stens mir áuLierst lástig war, da ich keine Felder u[nd] Wiesen

hábe, denen er Vortheil bráchte, sondern da ich im grótften Regen
meine Galia- und Einladungs-Visiten bei samtlichen Professoren,

so wie heute die Danksagungsvisiten ebendaselbst machen muLite.

Aber etwas mutf man sich ja stets gefallen lassen.

Hast Du denn schon einen Versuch mit dem Naturpapier

gemacht, ob es durchschlágt oder nicht? Blumen mag es wohl

schon genug geben, aber Du wirst zu dergleichen Arbeiten 4 jetzt

nicht die erforderliche Musse haben.

Schliefllich, meine liebe Marie, tnuli ich, um auírichtig zu

seyn, noch Einen Punkt Deines im Obrigen werthen Schreibens

beantworten. Es ist namlich Deine auBerst unfeine, ja derbe —
um nicht zu sagen gemeine — Abfertigung meines harmlosen

tatrags wegen unserer bohmischen Sprachubungen, 5 welclie mich

wenu nicht schr beleidigt, so doch tiet gckráukt hat. so dafl ich

1 Nabyl ho vskutku dne 9. ervna 1840.

• .Conspectum aquarum medicatarum Moravice sistent z/it
s
i titul dis-

Helceletovy podlí- doktorského diplomu.

\4aiba kvtin.
' í>i>r 24. listopadu 1839 Helcelet psul M. Mllerové opit nimecky, aby

:i usnutím! teni sí; :

/i<> dopisu, u také dulši dopisy jsou na její .*<;</< >.vr ni-

to fddal li (24. dubnu ISpIj. aby pstovala eštinu, opisuji.

i-nih. net tase spolení iti. Odmítavá odpov jejt ho

pobouila ii mla za následek tento odstavec našeho listu.
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durch zwei Tage in der ungluckseligsten Stimmung und nicht

zum Arbeiten und nicht zum Schlendern aufgelegt war. Ich ging

schon mit dem Gedanken um, Dir sogleich in denselben derben

Ausdrúcken zu antworten, und bin froh, daB ich es nicht that

;

denn in meiner damaligen Stimmung wíirde ich Dich gewiC ge-

kránkt haben ; so aber trugen die Sorgen u[nd] Anstrengungen

meiner Studien endlich den Sieg uber mein GedáchtniB davon,

so daB ich gar nicht mehr an den Brief dachte auBer zuweilen,

in einem unangenehmen vorbeieilenden Gedanken.

Warum Dir eine Sprache, die Du im eigentlichsten Sinn

des Wortes mit der Muttermilch gesogen, wie Du sagst, erschreck-

lich ist, weiB ich nicht; noch weniger, da Dein innigster Freund

mit einer Art von Begeisterung gewisse, wahrlich nicht lácherliche

Ríicksichten gegen dieselbe beobachtet. Wenn Dein Eigensinn

u[nd] Stolz durchaus gróBer sind als Deine Liebe, so will ich

Dir bei mir vom Gegentheil einen Beweis geben. Ich hábe ja

schon manchem schónen Traume der Zukunft Lebwohl gesagt. Um
Dir die gewissen Ubligkeiten zu ersparen, von denen Du
schreibst, will ich schon lieber mir selbst welche gefallen lassen,

námlich wenn mir einfallen wird, daB du keine Schwábinn oder

Franzósin bist, in welchem Falle ich Dir wenigstens im Herzen

keine Vorwiirfe machen míiBte. Ob nicht irgend eine Veránderung

meines VerháltniBes zu Dir dadurch eintreten wird, da Du mir

hiedurch nothwendig fremder und eines so wesentlichen Reitzes

beraubt erscheinen wirst, ist wohl gegen die Befreiung von jener

schreeklichen Plage in gar keinen Vergleich zu setzen

!

Doch genug! Diese Zeilen sind Dir gewiB nicht gleichgiiltig.

Wenigstens bleib ich bis zu Deinem náchsten, enttáuschenden

Schreiben 6 in der schónen Hoffnung, daB du vielleicht noch vor

Beginn Deines 24sten Geburtstages zur Ahnung, wenn nicht zur

ErkenntniB komst, wie sehr Du Dich durch dergleichen Launen

an Dir als Mádchen selbst, an mir u[nd] an Deiner Heimath ver-

súndigst. Ich ktisse Dich vielmal u[nd] bin stets Dein treuer

ungekúnstelter Helzelet.

Viele Griisse etc. an alle Bekannte.

'• List tento, jak již eeno, nezachován ; ale z následujícího dopisu

Helceletova ze dne 30. kvtna 1840 vysvítá, že došlo v této píin k jakémusi

kompromisu mezi obma milenci ; M. Mollerová patrn slíbila se uiti eštin,

zaež Helcelet psal jí dále nmecky.
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8.

J. Helcelet AI. V. Šemberovi. Olomouc, 1847 listopad 24.

Teši Šemberu, ze v Brn zvykne. Zásilky obstaral. Želí

špatné pedpovdi Týdenníku. O zízeni stolice jazyka eského.

Jak si vede mládež. Rekviem za J. Jungmanna. Žádá zpráv

o J. M. Hurbanovi. Zprávy hospodáské i rodinné.

Originál. Praha. Museum král. eského. Adresa Šemberovi eská do

Brna. Bez razítka.

V Holomouci 24. listopadu 1847.

Drahý píteli!

Z Vašeho dopisu od 19. t. m. 1

s potšením se dozvídám, že

dobrého zdraví aspo užíváte; naopak co jste se s rozlinými ne-

hodami a mrzutostmi potkal, toho upímn lituji; než co o pesa-

zeném stromu íkáte, že se drobet viklá, bohdá brzo zase se poddá.

Než pi onom pesazování- jaksi i mým koenm se hlavn ne-

vedlo; snad že ty stromy tak blízko sebe stály, že se jejich obou

koení do sebe spletlo, tak že pi pesazování jednoho i druhý

bez úrazu nezstal. Než v živém všelijaká rána se zhojí. — Vaše

zásilky dostaly se, komu náležely, i vzkazují Vám ti páni, jakož

i p. Mošner, :1 Tkaný, 4 Vodika-5 a j. pátelské pozdravení a potahmo

podkování.

Okážky na Moravský Týdenník, jaké mi píšete a jak mi

p. Chytil'' vypravoval, nejsou ovšem radostné" a ješt se neví, kdo

1 Nedochován.
3 Alois Vojtch Šembera 11807— 1882), potom professor jazyka a litera-

tury eské na universit vídeské, S peloženou akademii stavovskou r.

• 'itl se z Olomouce v Hrne. ímž pestaly pednášky o jazyku a literatue

na universit v Olomouci.

* Frant. MoSner (1797 1876), professor porodnictví na universit v Olo-

mouci.
4 Ant. Tkaný. gymn. prof. v Olomouci,

/'. Ir. Vodika (1812 1884), kaplan u sv. Moice v Olomouci, r

dkan v Konici, spisovatel theologický.

• Josef Chytil (1812 1861), historik a po smrti Bokov od r.

archivá moravský.

ihera hlavn nedvoval, že by se asopis pipravovaný udržel pod
redakcí lana Ohérala Žali (1810 1868), žurnalisty moravského. Vis

list ís 9 Týdenník, Ušty ponauní- a zábavné poal wc/tazcti dne 6 l<

a vskutku neudržel se le neeo málo j>es rok. akoli duši redakce

'.1. Ir. Klátil. \'iz. K. šmidek, Zpomínka z mladého vk:.

(Brno
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tu urputnou kletbu s naš[í] Moravy sejme, která již i za nejposled-

njšími vlastmi pozadu zstává.

O zdejší eské katede Vám nemohu více íci, než že se té

vci Thysebaert8 ujal a snad ve jménu direktor prosbu na

gubernium zadal, by se taková nejen zídila, nýbrž i prozatím

hned dovolení udlilo, supplenturu zavést, pi emž na mne po-

ukázáno; Thysebaert prý osobním dopisem na gubernátora"

o podporování a urychlení té vci se obrátil. Mnl jsem, že od

Vás více o tom zvím.

Mládež až dosavad si dosti rázn poíná a zvlášt ped mou
hodinou ekonomickou mezi stranou našinskou a protivnou velké

polemické ptky prý bývají, kdež prý pp. Tomáškové, 10 právníci,

diabolum rotae dlávají.

Ve tvrtek 2. prosince bude zde slavné rekviem u sv. Maurice

za Jungmanna; 11
p. Vodika je snad bude íst; jak se to s vy-

zváním akademik stane, ješt nyní nemohu íci; doufámf, že se

k tomu rektor propjí. 12

Lituji, že mi ješt nemžete sdlit, s jakou Hurban 13 pijel;

8 Dr. Rudolf svob. pán Thisebaert, kanovník a svtící biskup olom..

1843—1848 editel fakulty theologické. O stolici jazyka eského viz: Jos. Bar-

tocha, eština na bývalé universit a stavovské akademii v Olomouci (Olomouc.

1906), pak kritiku spisu toho od dra. St. Souku (Listy fil. 1906, str. 373 ni,

potom J. Bartocha, Nkolik vysvtlivek, oprav a doplk ke kritice p. dra.

Souka (L. fil. 1907, str. 62 n.) i St. Souek, Odpov p. prof. J. Bartochov:

(L. fil. 1907, str. 475 n.). Tak jsem byl upozornn na zachovaná akta filosofické

fakulty olomoucké, z nichž pak jsem pímo k svému úelu erpal. Cituji je po

J. Bartochovi Aff. — K jednání o tuto stolici srovnej zde listy ís. 8, 9, 17, 18.

21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 a 32.

J Leopold hr. Lažanský, jenž byl od 6. ervna 1847 guberniálním vice-

presidentem a potom mistodržitelem moravským až do r. 1860.

'" Z pti bratí Tomaschk, pvodem z Jihlavy, vesms literárn inných,

mínni zde Antonín, potom professor zoologie na technice v Brn, a Karel,

aesthetik a filosof.

11 Josef Jungmann (* 1773) zemel jako editel akademického gymnasia

v Praze v. v. dne 14. listopadu 1847.

12 Stalo se tak. (Viz Pražské Noviny ze dne 9. prosince 1847, . 95). —
Rektorem byl tehdy dr. Jos. Malý, professor pastorální theologie, t. j. návodu,

kterak by knžstvo nejlépe konalo svj úad.
13 Dr. Jos. Miloslav Hurban (1817—1888), evangelický fará v Hlubo-

kém, spisovatel slovenský. — V eské Vele, Kvtech, Moravii, Brúnner Zeitung

ani v Pražských Novinách nenašel jsem zprávy o tomto pobytu J. M. Hur-

ban a na Morav. Ale patrn Hurban zastavil se tam cestou z Vídn, kde byl

s páteli vymoci nové povolení svého asopisu Slovenskje Pohladí na vedi.
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že Sloboda 14
z Rusavé se odsthoval, ani jsem nevdl. Vaše

bible pro Opoenského 15 ješt zde leží. Nenavštíví i nás zde

v Holomouci Vaši slovenští hosté?

Co se týká žádostí a úloh od Vaší p[aní] manželky strany

ševe a kožišníka, s ochotností byly vyplnny, a již neskoro, by

byl pan Chytil mohl stevíce a rukávník [s] sebou vzíti. Ševcovi

je zapraveno poslaných 3 zl. str. a za správu u kožišníka zaplaceno

12 kr., co píležitostn [rate] u mých švagrových urovnat.

Že jste s píbytkem tak zvlášt netrefili, srden lituji, nebof

optované sthování vru není rozkoš. Má žena vzkazuje všeho

laskavého Vaší p[aní] manželce jakož i poruení Vám. Vaší paní

i mou poklonu vzdejte; rovnž Vašim dítkám 16 od našich mnoho
pozdravení a políbení. Že Vratislav 17 kašle, nemá si stýskat; i Ctibor

trochu na špitaláka si pohrává.

vlá ale zstávám s nezmnnou pízní a vážností Váš vrný

Helzelet.

í).

J. Helcelet AI. V. Šemberovi. Olomouc, 1847 prosinec 28.

Další jednání o zízení stolice jazyka eského. Žádá šem-

beru o úlohy pro své žáky. O ruchu národním mezi studenty

v Olomouci. Chválí Kmctijske Novice. Zprávy rodinné.

Praha. Museum král. eského. Originál. Adresa Šemberovi eská do

Hrna. Bez razítka.

Drahý píteli !

List Váš od 21. t. m. 1 mne velmi potšil, že zase aspo
jednou neobsahoval samé zprávy záporné, a zvlášt jsem s ra-

umeíija a literaturu, je: byly r. 1847 zastaveny. Povoleni toho také dosáhl.

Viz .1. Vlek v Literatue eské l". Století, lil. 1. str

'• Šlo zajisté jen o odsthováni na krátký as. aé byla-li zpráva vbee
pravdivá, nebo Daniel Sloboda (11 >. botanik eský, od r. 1837 byl na

Rusavi (v Rotdlovictch) evangelickým faráem až do své smrti.

• >ba mn neznámá, nejspíš njaký Slovák, ležto na Slovensku mezi

Odbrateli Nitry byl Studující Opoenský
ly ti; vedle Vratislava dcera /.deka. dosud I

\s Wr.v.

,7/ Pemysl, feni vSO zemel fii r. 1849, v:; dopis ti '' a ID

Vratislav Kazimír Šembera (1844 1891), pozdji žurnalista ve \idni.

Uxhovdn.
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dosti zvdl, že se Vám i všelicos šastn povedlo, k emuž
srden štstí peju. Co se týká proklouznutí návrhu strany zdejší

stolice eské, oznámil jsem to dle žádosti Vaší biskupovi 2
i po-

žádal jsem jej, by ohledem na dostatení plat 3 vc tu podporoval,

on ale zatím jest tak zabrán do njakého vynálezu k oprav fys-

harmoniky, že onomu pedmtu malé pozornosti popáti mohl.

Ostatn mi ekl, že Vám zašle nkolik exemplá jeho vyobrazení

dómního dkanství s pavlánem, na nmž poslední Pemyslovec
byl zavraždn, byste jich hledl v Brn rozstrkati ; tak myslím, když

mu budete moci v tom njaké služby proukázati pro jeho ,Kjnder-

chen in Olmíitz und Triebau' 4
, že pak nkolik ádk od Vás u

vhodnjší chvíli i lepšího cíle dojde než žádost má.

Že se mi brzo úkol dostane mluvnici eskou co supplent

pednášeti, tším se, než uznávaje též jeho dstojnost a dležitost,

prosím Vás opt, pamatujte na mne s píklady na úlohy; snad

abyste mi z úloh, které Vám letošní žákové pinesou, jeden lepší

exemplár prozatím schovával. O posluchae zde nebude nouze.

Filosofové, chtíce se s juristy na eské noviny složiti, nemohli se

usnésti o místo, kde by je ítali ; odtrhli se tedy a budou si je

zvláš držeti, a sice kdežto juristský spolek jen devt pedplatitel

obnáší, shledalo se filosof 25. Budou tedy ve Šleifov kafírn

Pražské Noviny, Kvty, Poutníka, 6 Týdenníka, Velu, 6 a jak

prudký Mathon 7 navrhl, i Lwowské Rozmaitoši 8 držeti ; kýž jen

neochabnou po moravsku !
— V právech jest jakýs Železný, ech,

jenž staten se protiv jistým nmeckým negacím brání. Ostatní

právníci málo vážejí, nebo prý i ve šlamastických schzkách, ne-

blahé povsti, mimo Železného žáden esky zazpívat si netroufá

;

i ostýchavý p. Šrom 9 bezdky s nmeckou se vytasívá. Jedna

2 Thisebaertovi. — Viz list ís. 8, poznámka 8.

3 600 zl., jenž ovšem proti platm jiných sil zdál se po hnutí bezno-

vém již zcela nedstojným a nedostateným (Moravské Noviny, 1849, str. 696).

4 M.-Triibau, Mor. Tebová. — ád školních sester zaveden na Moravu
r. 1845 do Moravské Tebové, odkud se rozšíil, založiv školy také v mstech
jiných, eskou na p. v Perov. Biskup Thisebaert byl tchto klášter vzdlá-

vacích nad jiné horlivým podporovatelem. V Olomouci byly pod jeho záštitou

voršilky.

5 Poutník. asopis obrázkový pro každého. Redaktor K. V. Zap.
''• eská Vela.
7 Fr. Eug. Mathon, pozdji editel II. nmecké (obecné, potom pozem-

štné) reálky v Brn.
s Rozmaitoši, belletristická píloha k asopisu Gazeta Lwówska.
9 František Alois Šrom (1825— 1899), pozdji JUDr., rytí, politik moravský.
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z píin toho jest nehudební vychování hanáckých student, jenž

prý z vtší ásti žádnou píse neumjí a tžce se uejí.

Hrabti Vetterovi 10 ekl jsem o oné licitaci lavic; on se ne-

pamatuje, že by eho byl neodeslal, ale ekl, že se doma podívá.

Smutnou prognostiku Týdenníka lituji ; bude to trest na

redaktora. 11

Kasino svolilo jej držeti, nebof se o nj žádalo v knize žá-

dostí s nkolika 10 hlasy. Holzlovi 12 jsem napsal formulá listu,

jejž chce po okolních rychtáích rozesílati, vyzývaje ku držení

Pražských Novin a [eské] Vely; zdá mi se, že by to pokrok byl,

kdyby se to aspo na nkolika místech podailo. Co vím, bude

seveVacanovicích jeden exemplá u sedláka a jeden v Tršicích držeti.

Koupiv já si na letoší cest ve Bláku národních krajinských

písní 4 svazeky 13 a maje ve zdejší bibliothece Murkóv 14 slo-

venský slovník a mluvnici, nauil jsem se korutanské slovanštin

rozumti ; budu si tedy od nov[ého] roku Kmetjiske Novice 15
držeti,

an jsou lacinjší než Týdenník a tak redigovány, že by se bylo pro

Moravu z nich co nauiti ; škoda, že si místo vzor amerických

p. Ohéral Krajinsko za vzor nevzal, jemuž co do bídné národ-

nosti snad naše Morava ješt nejvíce se podobá. Takové dcka

se musí naped uiti kaši jísti, až se jim dá grog a ledy.

Co jste mi nedávno o Hurbanovi lfi psal, nepekvapilo mne;

na Moravách notná práce Herkulesovi vzrstá. — Vaše bratrská

bible ješt u mne leží ; nevím, brzo-li Sloboda nebo Opoenský

pro ni pijdou. 17

Od Mošnera a Tkaného, jakož i od své ženy vzkazuji Vám
a milé paní úctu a srdené pozdravení. 1 dti naše Vašim po-

zdravení posílají; byl u nás vera p. Dubail" i ptala se hned

Vincenc hr. Vetter von der Lilie direktor stavovské akademie v Olo-

mouci. — Šlo patrn o inventá pesthované akademie.

" Jan Ohéral. V i: list fis. 8.

12 Eduard HOlzel, knihkupec olomoucký.
1 Slovenské pésmi krajnskiga národa. Lubla, 1839 1844.

" /-V Anton .1. Mrko (1809—1871), grommotík slovinský : sepsal : Deutsd
slowrnischcs und sloivenisch-ticutsches Handivorterbuch (1833) a Iheoretisch

prakt. slOWeniscfU Sprachlehre (h
Kmrtijske in rokodelske novice vvdávala od r. 1843 Kraniska km,

dm ira. Janexa Bleiwtí
1 v i: Umí ' Vis /

s* Dubail, uitel jasyka (rancousskéko pi stavovské akademii

omouci.
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Boženka, jestliže jste i Vy s ním pijel. Že Vám Pemysl tak

dlouho stn, je nám velmi líto ; než takové mladé býlí snadno

zase se zdvihne a rozvíjí.

Známých ode mne pozdravujte a laskav zavdy si zpomete
Vašeho

upímného pítel [e]

Helzeleta.

V Holomouci 28./12. 1847.

10.

J. Helcelet své choti. Brno, 1848 duben 26.

Oznamuje píjezd z Brna. Barvy národní v Brn. Zprávy

rodinné. Oslava císaových narozenin a prohlášeni konstituce

;

situace v Brn.

Originál. Brno. M. Helcelet. Adresa M. Helceletové nmecká do Olo-

mouce. Razítko pošty brnnské 26. dubna, olomouckého není.

V Brn 26. dubna 1848.

Drahá ženo

!

Podle Tvého posledního milého psaní pidali jsme si nkolik

dní a oznamuju Tob tedy, že v pátek jsem si ustanovil se Cti-

borem dom pijeti. Pravdpodobno zase pojedeme po dostav-

níku, ponvadž to pece o nco lacinji pijde.

Noviny, které Vám budu vykládat, nejsou tak obzvláštní; pro-

zatím jen o barvách národních Tob sdluju, že v Brn všechno je

tak vzteklé proti barvám eským jako v Holomouci, pece ale ty

nmecké erno-erveno-žluté korouhve skoro všecky zmizely a na

jejich míst vlají rakouské erno-žluté a moravské ; ne ale, jak

kdysi, bílo-erveno-modré, nýbrž žluto-erveno-modré, nebo
orlice moravská není prý erveno-bíle kostkovaná, nýbrž er-

veno-zlat kostkovaná. 1 Inu, prozatím všecko jedno; když jen

se vypudí frankfurtská, ve kterou nyní i zdejší Nmci velikou

nedvru mají. Sáli a zvlášt Tony 2 jsou zuivé Protiesky. Paní

1 Viz: AI. V. Šembera, Politické zemské barvy Moravské. Týdenník

1848, str. 139 a tamtéž str. 179: St., Barvy moravské. — Snm moravský 1848

v debat o ústav zemské ustanovil, že barvy zemské jsou zlatá a ervená. J.

Dvoák, Moravské snmování r. 1848 a 1849 (Tel. 1899), str. 169.

- Móllerové, švakrové Helceletovy.



32 C. 10—11: 1848 DUBEN 26 — 1848 KVETEN 28.

Jurniková 3 tu byla na návštvu s chlapci svými a pivezla Tob
od Susetty 4

z Prontrutu krásný hákovaný límec. Ctiborovi se tu

dobe daí, já ale pro dlouhou chvíli již toužím dom; nebo
práce žádné nemám a zábavy ne dost.

Vera veer se tu msto osvicovalo na císav svátek a na

provolání plánu k budoucí konstituci
;

5 ale enthusiasmus byl ne-

viditeln malý. Ozývání pravých Moravc a ech má své dobré

následky; nebof aristokrati a nmetí mšané se bojejí nmecké
republiky a uznávají, že si to se Slovany pokaziti nesmjí. Ostatn
šmátrají všichni jako potm, nevdouce, kolik hodin bilo.

Pozdravení moje Hanušovým, 6 políbení Tob a dítkám našim;

stejn tak od Ctibora a otce a sester Tvých. Jsem vždy Tvj

laskavý manžel
Helzelet.

11.

Slovanská Lípa v Olomouci J. Helceletem slovanskému sjezdu v Praze.

Olomouc, 1848 kvten 28.

Adresa slovanskému sjezdu v Praze.

Originál. Praha. Archiv Musea král. eského. Pípisu sjezdu slovan-

skému is. 1. (2 velké plarchy slepené v jediný pruh.)

Slované

!

V bhu asu každý národ pijde k svdomosti, jako jedno-

tlivec dospívaje sebe samého poznávati zaíná.

Slavný sjezd Slovan mocnáství Rakouského v staroslavné

slovanské Praze dkazem jest, že i kmen slovanský z dímoty
minulosti ke dni jasnému svdomosti procitnul. Procitnul! a ná-

rody slovanské co bratry se poznávajíce k spolenému sebe

vyvíjení ruky si podávají.

3 Neznámá rodinu. * 5. Carruzová. píbuzná Helceletova.
1 Mínny narozeniny císae Ferdinanda, které ovšem slaveny dodatení,

ježto Ferdinand Dobrotivý narodil se l<>. dubna 1793 (f 1875). Jelikož nejvyšší

putnu S listinou konstituni CO Sváteni dar císaský teprva ráno téhož dne

a toliko v jazyku nmeckém do Brna se ilostal. peložil jej ze vzneseni zem-

ského praesidium pro/. Sembera rychle do jazyka národního a prohlásil, po
boku maje pana mistopraesidenta hrab. I.aianského a zástupce purkmistl

štvi. o r hodin s poledne s balkonu divadla mstskéh. Týdenník í

is. 17. kile je Zpráva <» této slavnosti.

' Ign. Jan Hanuš (1812 1869), universitní proi. v Olomouci. /•

bibllothekáf universitní v /'raze.
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Co Vy, brati naši, tam na Vltav, v sídle Libušiny moudrosti,

v nádherné velikosti mezi slovanskými národy uskuteniti hodláte,

totiž ráznou jednotu Slovanstva v život uvésti, v tom my Vás ve

skromném okresu svém podporovati hotovi jsme. Vy spojujete

národy, my jednotlivce; Váš úel jest úel náš, aby totiž Slované

k té dstojnosti, k té velikosti dospli, ku které etností, rozšíe-

ností a silami svými schopni jsou, které roztrháni jsouce mezi

sebou po tolik století, bohužel! byli postrádali.

Tímto bratrským listem, Slované, Vám, krevným bratrm
svým, svou nejhlubší úctu, své nejvroucnjší pání, by upímná
jednota mezi námi Slovany pro všechny vky se stala, klásti

spcháme.

Slovanská Lípa. 1

V Holomouci dne 28. kvtna 1848.

Jan Vlk, ekanec súdnictví. 2

Frant. Zapletal, právník.

Antonín Mundina, právník.

Leopold Kuera, právník.

Josef Pazda, si. lek.

Frant. Hrabal.

Josef Klímek.

Jan apka.
Antonín Kraus, pos. til.

Jan Schónhóffer, filosof.

Josef Tauber, filosof,

Jan Krampla, právník.

Frant. Kvapil.

Jan Bartoš.

Jan Zapletal.

Eduard Hesse.

Mauric Heidenreich.

Frant. Fux.

Josef Cásek, libomudrc.

Jan Himberger, eník.

Ondej Vymlátil.

Jan Piskovský.

Jindich Holle.

F. L. Kandrnát, právník.

Josef Dolák, bohoslovec.

Ladislav Mikula.

Karel Svoboda, právník.

Jan ímský.
Chudoba Josef.

Jakob Bašný.

Jan Lepa. 3

Fr. Xav. Prášil.

Hájek Frant.

Kožušníek Bartholomj.

Františ. Zapletal.

Josef Pospíšil.

Jos. Vysaudil, ekanec soudnictví.

Františ. Eug. Mathon.

Josef Železný.

Tomáš Filipek.

1 Z podepsaných len výslovn upozoruji zde vysvtlivkami jen na
ty, kteí potom byli inni význanji v našem život, nemoha zjistiti všech

ostatních.

- Jan Vlk (1822—1896), posléze notá ve Znojm, básník a buditel moravský.
3 Jan Lepa (1827—1902), posléze editel c. k. ústavu uitelského v Praze

a spisovatel.



34 C. 11: 1848 KVETI

Konrád Koii.

Josef Chytil.

Ignác Kvapil.

Jan Baleár, právník.

V. Zendulka.

. Vank, filosof.

Štpán Wolf, právník a privátní

uitel na gymnasium. 4

Jan Ocásek, právník.

Jan Kubíek.

František Vodika.

Dias Fabián, bohoml.

Martin Novotný, bohoml.

Talský Rudolf.

František Lepa. 5

Ignác Spurný.

Peregrin Oštadal.

Jan erný.

Jan Kouzel.

Ignác Kux.

František Kastil.

Ondej Machner.

Josef Zapletal.

Ondej Rosa.

Kvtomil Krajíek.

Eduard Menik.
Ludvík Dokalik.

Martin Haderkn.

Julian Hejnar, mšan.
Franz Sedláek.

Arnošt Fórchtgott. 6

Karel Fórchtgott.

Edmund Tichý, kand. soudn.

Frant. Šrom, právník.

Frant. Uher, práv.

Jan Zavrtal.

Karel Hajduk.

Josef Zufal.

Michal Petružela.

Jakob Polcar.

Frant. Malý.

Ant. Nmeek.
Ignác Navara.

Orel.

Josef Dittrich.

Jan Dank,
Ferdinand Poglies.

Rudolf Javornik.

Franc Votke.

J. Soušek.

Josef Janoušek.

Frant. Snášel.

Filipek.

Josef Vysloužil.

Ferd. Laubal.

V zápiscích Helceletových z r. 1848 je poznamenaná promluva,

kterou Helcelet jako zástupce Slovanské Lípy uinil, odevzdávaje

tuto adresu' ; znla takto:

,Morava, vlast, z které já picházím, s tajuplným hnutím

pojala pozvání staroslavné Prahy ku prvnímu sjezdu slovanskému

1 Štpán Wolf, potom pro/essor gymnasijnt, posléze editel c. k.gymnasia
<i ikolni rmin v ernovielch.

Front Lepa (1831 1899), p tditel gymnasia v Jiín, spisovatel

'•>nt hlassické filologie,

htgoti Tovaovsky (1825 ls7D. hudební skladatel

zakladatel Slovanského ho spolku ;r Vídni r. li

Vln \i,:,i uuHém s Moravan promluvil JUD k, advokát

z Vidn, rodák tiinovský (1808 té
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a procitlí v národu s dvrou zraky své k Vám, velectní shro-

máždní bratí, obracejí, že zde tu formuli vyslovíte, která uzel

urputný losu slovanského rozplete, i kletbu zaekne, jenž zvlášt

Moravu víže. Proež mladý spolek vlastenecký v Holomouci,

jménem Slovanská Lípa, v tomto pípisu, jejž Vám tuto uctiv

odevzdávám, své vroucí pání, svou úctu a bratrské pozdravení

vyslovuje. Kéž co nejdíve bratrský svazek všechny vtve slovanské

tak úzce spojí, aby druh druhem doplnn ku blahu lovenstva,

ku sláv národu svého též dospíval.'

12.

J. Helcelet své choti. Praha, 1848 erven 3.

Omlouvá se, že dotud nepsal. Dostal zprávy o rodin. O za-

hájeni sjezdu slovanského. Ruch v Praze. Hodlá se vrátiti až

po svátcích. Rozdleni sjezdové. Pozdravy a zprávy z Brna.

Originál. Brno. M. Helcelet. Adresa M. Helceletové francouzská do Olo-

mouce. Razítko pošty pražské 3.. olomoucké 4. ervna.

V Praze 3. ervna 1848.

Drahá ženo !

Snad mn již dláš výitky, že Ti ješt zprávu o sob ne-

dávám
;
jsem ale tak od rána až do veera ustavin ve spolenosti

a zamstnání, ano pijda domv, aneb ráno ped vyjitím též

samoten nejsem, že ku psáni ani pijíti nebylo možná. Zstávám
bytem u p. dra. Trojana 1

i s p. Lepaem, 2 a sice ne tak ve zvláštním

pokoji, abych mohl sám býti, nýbrž tu ustaviná rozprávka a roz-

mluva. Omluv tedy laskav. Pan Vank 3 mn pinesl psaní strýce

švýcarského, 4 ve kterém nic zvláštn nového nepíše; též Vank
vypravuje, že naše dvata ješt leží, ale doufám, že se nemoc
jejich v niem nepohoršila a že i Ty dobe a zdrav se nacházíš.

Co Tob mám o Praze psáti ? Jest to zde život, jaký sob
v Holomouci tžko vyobraziti možná jest. Vera, [v] pátek, bylo první

všeobecné shromáždní Slovan a effekt byl neoekávan slavný

1 JUDr. Alois Pravoslav Trojan, politik eský (1815-1893).

- Jan Lepa, tehdy absolvovaný filosof, byl s Fr. Eug. Mathonem vedle

Helceleta poslem olomoucké Slovanské Lípy na slovanském sjezdu.

* J. Ant. Vank, rovnž filosof z Olomouce, rodem z Uríc.
4 Jan Ktít. Helzelet, fará ve Vollége.
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a znamenitý. Od Národního museum 5 táhla nekonená ada oud
sjezdu slovanského, po tech vedle sebe, mezi špalírami .Svornosti'.

, Slavie' (tak se nazývají v národní kroj odné spolenosti a sbory

národní stráže), studentské legie a[t.]d. ku kostelu Týnskému, kdežto

v kapli sv. Cyrilla a Methodia byly krátké služby boží, totiž ká-

zání. Odtud táhlo se daleko Starým i Novým mstem na Žoíín,

to jest ostrov ve Vltav, kdežto nejvtší tém sál pražský sotva

nás všech smstnati mohl. Odevení slavné sjezdu slovanského se

tu konalo dstojn a vážn a ei, jenž se držely ve všech jazy-

cích slovanských, byly jedna zajímavjší nad druhou ; nade vše

ostatní ale ku konci Šafaík 6 etl s takovou vážností a drazností

e svou, o které myslím, že více váží než 100 barrikád víde-

ských. Celý tento zjev tiskne se v Novinách Národních a pozdji

a i ve pekladu nmeckém se oznámí. 7 Vzkaz p. Hanušovi, že

nám Havlíek slíbil darem poslati celé noviny8 o sjezdu slovan-

ském jednající; proež ani zde o další popisování se nepokouším,

ku kterému ani asu ani místa zde nestaí. Kdo vidl Prahu ped-

tím a nyní, ani sotva ji nepozná. Vše chodí v národních krojích

rozliného zpsobu, popové srbští a ruští s dlouhými bradami

a vlasy vážn po ulici kráejí; piky, helebarty, šavle, pistole pe-
rozdivných podob všude se lesknou, a co nesmím zapomenouti,

nmeckých epek ani nevidti, leda nkolika holomouckých stu-

dent, kteí se neostýchali i sem pijeti; jsou oni ale potichu,

a nevím, nevydrží-li pece cosi.

P. Hanušovi a Mošnerovi sdl obsah tohoto psáni a vzkaz

mu zatím pozdravení jeho bratra ' a pana Chvály. 10 Nevím, kdy mám
zpátky jeti ; sjezd slovanský teprv se zaal a já bych jej neád
již opustil. Zdali by ješt nkdo z mých žák ped svátky zkoušku

dlati chtl, velmi nejisto jest. Neprijdu-li tedy do tvrtka neb do

patka, tedy mžeš Ty a pan Hanuš tm íci, kteí by se hlásili,

že hned po svátkách zkoušeni budou. Lepa vrátí se ovšem díve,

n že bude moci pinésti všelijaké tištné vci o sjezdu, zdoviš M

1 Tehdy na Píkopech, kde jest nyní palác Zemské lumky král.

6 Pavei Josej satani; (1796 1861), bibliothekd universitní n slavista.

Po neblahém ukonení sjezdu officielné k tomu nedošlo. Jenom luHckj

slavista, pro/, dr. Jan Petr Jordán (1818 1891) seznámil nmecké ob

Ináním sjezdovým ve spisku Aktenmáfiiger Bericht uber die Verhandtungen

n Slavenkongresses in Prag. Pra
1 Národní Noviny, fejichi redaktorem byl Karel Havlíek (1821

* Matj Hanuš, k \
'•

'A,/ mn neznámá.
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pak více, nežli co zde poštou lehce by se psáti mohlo. Prozatím

ale Tebe a zvlášt Hanuše a Mošnera zajímati bude, že presidentem

celého sjezdu jest Palacký; 11 pak jest sjezd rozdlený na ti sekcí

i sbory, 1 . esko-moravsko-slovenský, 2. polsko-rusínský, 3. a srbsko-

illyrský, ve kterých se zvlášt jedná, a sice jen slovansky, každý

v kterém jazyku umí, a pro toto velmi moudré oddlení nme-
ckého jazyka na rokování ani poteba nebude. Ve všeobecných

shromáždních všech tech sbor ale jen se uzavírá, co sbory

pipravily, a tu se též po slovansku možná dobe srozumti

;

aspo vera to šlo nad pomyšlení dobe.

Vzkaz pozdravení srdené p. Mošnerovi a Hanušovi a piš

mn poste restante, jak jsme umluvili, abych já vdl, jak se Tob
a dtem našim vede. Jest-li pak co dležitého o brnnském snme 12

slyšeti? Dr. Otto 13 pijel z Brna a Mikšíek, 14 ale málo nového,

než hrozná matenice.

Líbaje srden v duchu Tebe a dítky naše, jsem vždy

Tvj vrný manžel

Helzelet.

Šafaík presidentem eskoslovenského sboru.

13.

J. Helcelet I. J. Hanušovi. [Praha, 1848 erven 7.J

Zpráva o jednání slovanského sjezdu v Praze a o mši slo-

vanské. Oznámeni, že pijede asi až po svátcích.

Originál. Praha. Museum království eského. Adresa Hanušovi nmecká do

Olomouce. Bez data. Datum ureno razítkem poštypražské 7., olomoucké 8. ervna.

Milý píteli ! Dobe si mohu Tvou nedokavost vyobraziti,

bys neho bližšího o našem zdejším poínání zvdl, a dobe
také vím, že ode mne to oekáváš; než pedstav si mne ráno od

8 hod. a díve až do plnoci a víc ve stálém zamstnání, ovšem
poítaje sem i obcování a zábavu se Slovany a zvlášt Pražany

11 trant. Palacký (1798—1876), historiograf království eského.
11 První novodobý snm moravský, jenž zasedal od 31. kvtna 1848 do

24. ledna 1849. Viz: Jindich Dvoák, Moravské snmováni roku 1848—1849
(Tel, 1899), 133 n.

13 MUDr. Maxim. Otto, léka, zdravotní rada v Olomouci.
14 Matj Mikšíekf1815- 1892), spisovateleský,pozdji úedník Severní dráhy.
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na veejných místech, a uvíš mn ponkud, že Ti sotva tolik

v stavu jsem sdliti, než eho se v novinách doteš. Strany našeho

jednání, a zvlášt vyjednání a dokonání, nemohu Tob ješt mnoho
sdliti, již proto, ponvadž pi shromáždní tak etném, akoli na

sbory rozdleném, a pi pedmtech tak nepipravených, jak je

slavismus, pohybování pi vší svornosti tak snadné není, akoli

jsme tak nazvaným polským snmm tak tak ješt dosaváde se

vyhnuli.

Poet oud celého sjezdu Ti ani ješt sdliti nemohu, 1 ale

ve sboru i sekcí echoslovanské již máme íslo 222, ovšem ne-

poítaje takové, jenž jen na všeobecných a veejných shromážd-

ních podíl berou. Dle programu, pro sjezd slovanský od Zacha-

pracovaného dosti diplomaticky, bylo by postupování našich prací

mnohem zdlouhavjší bylo; Jihoslované, jenž zde krásnou jistou

ilostí a mužností vynikají, prosili ale, aby se co nejrychleji jed-

nalo ; nebo prý prahnou domu se navrátiti, ponvadž v jejich

vlasti již již me se tasí. Adoptoval se tedy nový, zkrácený zpsob
od Poláka poznaského, p. Libelta, 3 navrhnutý, totiž aby se vy-

pracovaly následovn ti vci zvláštními komisemi, které by pak

sbory a celý sjezd po náležitých opravách a debatách pijati mly, 4

totiž: manifest na všechny národy europejské k osvdení se, že

Slované nejsou reakcionárn, ale prav svobodomysln a mravn
smýšlející; za druhé: manifest na císae rakouského, oznamujíc

jemu skutené sbratení rakouských Slovan, jenžto svobod milostn

udlených jen v ten smysl užívati chti, jak se to s dstojností

svobodných, stejnprávných národu a ilým vyvíjením a šlechtním

se srovnává, a [t.] d., a konen ustanovení prostedku, jakých ku

svému spolenému cíli, totiž vzájemnosti nejen literární, nýbrž

[i] politické všech Slovanu, zvlášt rakouských, užívati budeme, na

píklad: zízení stálého klubu aneb výboru sjezdu slovanských.

a [t.] d. a [t.] d. Libeltv projekt k tomu znaí obzvláštného ni

on je i pednostou polské i ruské sekcí, ale nicmén tato sekce

jest nejvtší nesnázi sjezdu našeho, neb jsou tam strany mnohé
a píke proti sob postavené.

1 Celkem bylo asi 340 úastník. Viz: /</. V. Tobolka, Slovanskj

':.• 1848. V Praze. 1901.

- Front Zach (1807-1892), potom i vdc slovenského povstání a p
i vojenské akademie :• Béleh tnerál srbský.

Karel Libeli (1807 1875), politik a filosoj polsky, na slovanském s

pedseda sekce rusko-polské.

• //, . slovanském 7. /.
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V nedli5 slavila se na Koském trhu s nesmírným zástupem

a velkou slávou slovanská mše, kterou konal srbský protopop

Stamatovi; 7 pi mši se modlil hlasit za zasloužilé Slovany,

zvlášt echy, jež zejména uvádl, a po službách božích držel

krátkou, ale draznou e, akoli v srbštin, pec pro dobré jeho ped-
[nesen]í s

i nám srozumitelnou. Po mši rozdával [svc]8eného chleba,

tak nazvanou áyaxr,, o kterou [byla]
8 veliká tlaenice, jakož i o kv-

tiny, nimiž malá dvátka stupn oltáe byly posejpaly. Lid se

hrnul ku knzi a ruce mu líbal s takovou ochotností, o kterou

by jemu byli naši biskupové zajisté byli závidli. Vera odpoledne

byli jsme spolen v Kuchli. 9

Nmci poád z Vídn sem pijíždjí a rádi by njakou
demonstraci vyvedli, ale nemožná. Lid by je snad ukamenoval.

Strany mého návratu oznamuji direktorátu, 10 že sotvy ped
svátky pijeti mohu ; kdo se hlásí ke zkouškám, a pijde po

svátcích.

Prosím, sdl i mé žen tolikéž s pozdravením a úctu mou
Tvé p[aní] manželce a švagrové a [t.] d. Pozdravuj též p. Mošnera,

Vodiku.
Tvj vrný Helcelet.

NB. O p. hrabti Zielonkovi 11 ani zmínka.

14.

J. Helcelet své choti. [Praha], 1848 erven [11.]

Lituje, že rodina nemže odjeti do Brna. O nemoci v rodin
švakrov. Rád by pijel po ukoneni slovanského sjezdu. O jednáni

sjezdu a slavnostech pražských. O nemoci Canavalov.

Brno. M. Helcelet. Originál. Bez adresy. Podle zmínky o svátkujestpoložiti

dopis tento, datovaný 10. ervna, na den 11. ervna, kdy byl hod svatodušní.

Dne 4. ervna.
6 Nynjší Václavské námstí.
' Pavel Stamatovi (1805-1864), protopresbyter baský v Novém Sad.

spisovatel srbský. — O mši této viz úvahu v Týdenníku 1848. str. 187.

8 Místo porušené vytržením papíru a doplnné podle opisu dra. Ctibora

Helceleta.
J Chuchle, výletní místo Pražan.
10 Direktorát filosofických studii olomouckých

.

11 Vtev hrabat Zielonkv žila ve Lvov a patrn nkterý z nich byl

znám odtamtud s Hanušem ; který Zielonka by to byl. nezjistil jsem ani do-

tazem u p. dvo. rady D. Zachystala, jenž tehdy ve Lvov k Hanušm docházel.
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Dne 10. ervna 1848.

Milá ženo

!

Srden lituju, že moje pozdjší pijetí Tob kazí tu radost,

abys byla s dítkami již 13. v Brn, slaviti svátek otce Tvého. Ale

kdo ví, jestli to není pece lépe, že Tvá cesta s dtmi ješt

o nkolik dní se odloží, ponvadž dvata teprv lžko opustily.

Musíte svtit staekv svátek v oktáv. V Moricovém 1 psaní, jenž

vlastn jedná o tch vcích, které dor. Brestl* do kabinetu koupiti

má, píše mezi jiným Moric, že jeho dti po mázdrách již sice

okály, ale Mauricl že ješt pro bolavé oi do školy nechodí.

Vera pijel Šembera a zstane snad až do konce sjezdu

slovanského ; skoní-li se brzo, asi až do stedy, to bych i já

dokal ; kdyby se ale nepodobalo, tedy snad odjedu již v úterý

veer, tak že bych ráno do Holomouce dojel. Na každý zpsob
pojedu v noci a tak Tob neteba zvláštn co pro mne chystati.'

1

slavnostech neb o jiných událostech sjezdu slovanského nco
zvláštního vypravovat není, též i o jednáních našich není zde místo

mnoho šíiti, ponvadž manifesty a akta již se dohotovují a do-

zrávají a ponvadž pak vše vytištno a oudm sjezdu sdleno bude. 4

Dnes pro veliký svátek 5 budeme míti sezení teprv veír od

9 hodin. Dopoledne bude míti v Tejnském kostele knz Rusín"

služby boží v jazyku slovanském.

Vera veer byla beseda stkvostná na Žofín, kde páni a i pa-

niky z veliké ásti ve krásných národních krojích tancovali. Litoval

jsem, že Tebe sem pearovati k tomu nemohu.

CanavaP není velmi nemocen, ale má poád tu myšlenku,

že jej študenti pepadnouti a zabíti chtjí. Já radím, aby hledl

pijíti na venek ; ten zdejší hluný život jen ho více v té chorobné

myšlence potvrzuje.

1 M. Moller, švakr Helceletáv.

f)r. Rudolf Brestel (1816-1881), pozdjší státník rakouský, supploval

tehdy professuru mathematiky nu universit vídeské; tam se dostal r. 1844

Homouce, kde byl na universit professorem fysiky, tedy také s Helceletem

\sobni znám.
3 Viz o tom list ÍS. 15.

4 Viz list ís i-', poznámka 7 a ís. 13. pozn. l.

Hod svatodušní.

Byl to Ivovský kanovník Qinih

\dichal lr. ilechtic Canaval (? 1868), pro) klassickéfilologie a aestne-

Olomouci, od r. 1844 na universit o Praze, Viz: D'Elvert, Notizen-Blatí

hiztorizch ttatistischen Section der /.-. k. manrisch-schlesischen Qesellschaft

SefOrderi • \ckerbaues, 1882, str. •<> &
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Než další vypravování odkládaje na ústní rozmluvu, pozdravuju

Tebe a dítky naše srden a též vzkaz Mošnerovi a Hanušovým.

Vždy Tvj

vrný manžel

Helcelet.

15.

J. Helcelet AI. V. Šemberovi. [Olomouc, 1848 erven po 15.]

svém odjezdu z Prahy. Dvuje, že spravedlivá vc
Slovanstva pes nesnáze zvítzí. Nejistota stran vlastního osudu.

Originál. Praha. Museum král. eského. Adresa Šemberovi eská do

Brna. Bez razítka. Kus není datován, ale náleží podle zmínky o pobytu M.
Helceletové v Brn (viz list . 14) asi do zaátku druhé polovice ervna.

Drahý píteli

!

Z píiny neblahého rozejití se slovanského sjezdu z Prahy ani

jsme se spolu ped odjetím více nevidli. Já byl v p. Trojanov

bytu blíže Karlova mostu uprosted nejhustších barrikád takm
zaven, odkudž teprv [v] úteré 1 k veeru jsem ulikami a prchod-

ními domy se na Nové msto dostal, kdež jsem s Hanušem pak

ve stedu k odchodu se hotovil, opouštje Prahu ve zdánlivém

smíení; než tušil jsem, že vc bez boje ukonena sotví bude.

Pohíchu, po nkolika dní mého doma bytí a po kormoutlivém

ekání na uritjší zprávy pišly osudné noviny o úpadku Prahy,

po nmž dlouho co okívati míti bude. Ostatn nespouštím se na-

dje v neodolatelnou sílu dobré a spravedlivé vci, která i brká-

ním prospívá, jako dcko choditi se uívá. Nauila se snad Praha,

že její úkol jest boj duševní, že se nemoude pustila na dráhu,

na které snad Jihoslované lépe pochodí, a nezvítzí-li pravda

bez stelby a bodák.

1 svobodomyslní strany nmecké v Praze tuším poznají,

rzném jejich od ech že i jim k svobod neprospje ; ba snad

i Víde drobet hryzení svdomí uije. Než nejhorší jest, že v n-
meckém ležení, vnit Rakous jako vn, málo prý jest poctivosti

a že neohlížejí se na prostedky, jichž užívají, jsou-li ctné a slušné

i nic. Co jsem já za ošklivých, chlapcovských pronásledování

strany veejného tištného i netištného mínní petrpti musil,

1

13. ervna.
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o tom Vám žena má nco sdlí; 2
zkusili" jste i Vy podobného. 3

Darmo se jim oisovati ze lživých naknutí, nebo se horší oni

i nad tím, eho zapírati nebudeme a nechceme, totiž že žádáme

uskutenní svobody, která nedlá více rozdíl mezi jazyky a ple-

meny. I zasteskl jsem si tyto dni, když proskakovala povst, že

ruské vojsko již hranice pekroilo: ,Bda nám! slíbí-li cár našim

Nmcm privilegia, budou mu pomáhati, echy a Moravany po-

tlaovati !' Nebo že cárská politika svobodnému Slovanstvu páti

nemže, to je na bíle dni i ztvrdil mn to Bakunin 4 v Praze.

Než, bohdá, kostka se njak jinak pevrhne! Padl pece metter-

nichismus 5 tak hrd zpupný; zahanbená bude íše Satanášova

i jinak! Kdyby jen to vše notn pisplo, aby nedosplý náš lid

ku vdomí loveké dstojnosti, svobody a ušlechtilejší budouc-

nosti pocioval

!

Divil jsem se dnes, ta v Brnnských Novinách výtah z Ná-

rodních, i tuším, že se tam neoctnul bez boje.' ;

Což ješt nic nerozhodnuto skrze novou redakcí stavovských

moravských novin? 7

- I' Brn, kde tehdy podle listu cis. 14 byla návštvou u svého Otce.

O pronásledováni viz životopis. Sár. Noviny z 5. kvtna 1848, Dr. Zd. V. To-

bolka, Karla liavlika Borovského Politické spisy (Praha. 1901) II. /. str. 2ti n..

a zde ís. Id. a 20.

V Hrne. kdež se proti Klácelovi. Šemberovi i jiným pedákm eským
obraceLi nenávist Xnici. popuzovaných klepy, že eši chti Moravu pivésti

v poddanství Rus. \'iz i list ís. 16.

1 Michal Bakunin (1814 1876), revolucioná ruský, zavítal do Prahy

na sjezd slovanský s K. Libeltem a uchýlil se po pádu Prahy do Vratislavi.

Smýšleni své o ruském absolutismu Bakunin projevil ji: v ei dne 29. listo-

padu 1*17 v Paíži. \'iz: Lípa Slovanská < Praha. ISIS), ís. 1 a n. Die neue

Zeit ISIS. ís. Wpotom také pinesla zprávu z Allgemeine Osterreichische Zeitung,

že cár Mikuliš pipisem podkoval knížeti WindischgrátZOVl :a potlaeni

boui pražských jako .polské vzpoury:

Representantem absolutismu, štítícího se všelikých zmn a novot, byl

kníže KUmení Mettemich 1 17 dvorní a státní kanclé rakouský, jenž

Jako hlavni zástupce reakni soustavy po vídeském povstání 13. bezr

Stží útkem se zachránil.

• Máhrisch-Stndische Brnner Zeitung 1848 za redakce .1. (7. Lauera

nebyl,' Hzniva snahám eským. Proto pekvapily I lelceleta obšírné dv
v nich. které podlí' Nár. Wovin uvádly na pravou míru nesprávné po-

itoduSnlch událostech pražských a utrpení tamních Nmcv i

vanském sjezde. Bylo to v ís. 17'' a /.ví ze ,//;,• /.

\al se jim po delším jednáni Mat. Ir. Klacel (16

kláštera augustiniánského na Starém Brn. buditel ,: atel. a

spoluredaktorem jeho .!/ V, šembera. Vit: P. Dvoák, I ran:

a založeni Moravských Novin r. 1848. MM ' n.
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Co pak mne eká stran penesení do Brna? Jestli Diebl 8 ješt z-
stane, penesou naposledy i universitu 9 a já sám uprosted knz a

voják zde zbydu. Rádbych se dostal njak do proudu ; zde jaksi nasuchu
lekám. Než vite, na Morav voda ješt tuze se neproudí; píval bez-
nový naše hráze jaksi nehrub pekonal. Prozatím, svobodo, nezoufej

si; a Vy, píteli, porouejte mne své p[aní] choti a bute s bohem!
Váš

Helzelet.

16.

J. Helcelet AI. V. Šemberovi. Olomouc, 1848 srpen 16.

Posílápíspvkypro kalendá. O stavu vcipolitických ve Vídni.

Originál. Praha, Museum král. eského. Bez adresy i razítka.

V Holomouci 16. srpna 1848.

Drahý píteli

!

Ponvadž pijel jsem dom nedávno ve stedu veer již poodjetí

posla, opozdilo se zaslání Vám slíbených lánk pro kalendá 1

o celý týden, což laskav omluvíte. Máte tedy ve piložených tuto

dvou íslech ,Ókonomische Neuigkeiten' 2 nkolik lánk o dležitých

opravách v hospodáství: Nothgedrungcne Staats- und Landwirth-

sch[aft]liche Reformen, z nichžVám zvlášt 2, 3, 4, 5, 6, 7. schvaluji. lánek
3., jejžto by Vám snad peložiti populárn nesnadno bylo, svobodn
pepracoval jsem, zanechávaje Vám, jej drobet shladiti. 3 Dále po-

a Frant Diebl (1 770—1859), pro/essor polního hospodáství v Brn.
jenž r. 1843—1846 vydával Moravsko-slezký asopis pio lid'. Viz o nm
UElvert, Geschichte der k. k. máhr.-schles. Gesellschaft zur Beforderung
der Ackerbaues etc. (Brilnn, 1870), str. 280—289.

9 Povstio tom sepronášely aproti tomutoplánu elillánek Solldie máhrisch -

schlesische Landesuniversitat von Olmtz nach Briinn iibertragen werden? Ver-

neinend beantwortet vom Gymn.-Prof.A. Th. Wolf. Die neueZeit, 1848. ís. 21—24.

1 Posel Moravský, jejž AI. V. Šembera poádal od r. 1837—1849.
2 Okonomische Neuigkeiten und Verhandlungen. Prag, 1848.
3 Helceletovou šifrou H podepsány jsou v Poslu Moravském r. 1849 tyto

lánky z oddílu .Hospodáství a emeslnictví' : Zbytenost a škodlivost ouhorováni

mnohých rolí. Zanechtepastvy a krmte dobytek v chlév. Prospch hlubokého orání.

Od eho nabývá mléko kravské dobré chuti. Ostatních šestlánk tohoto oddílujest

beze jména spisovatelova. Roníku toho již ve veejných knihovnách není a mám
zprávu tu od si. Zd. Šemberové. Také do pedešlých roník Helceletpispl Šembe-

rovi asipodobným zpsobem,jak zde v listnaznaeno. Šifroujehooznaeny r. 1847

lánky: O plemnníko, Laciný hnj ili mrva a Jakse mže kleslé hospodáe ví

povznésti; a r. 1848: O zvelebení vinaství, O krmení krav. Viz také kritiku, kde

vzpomenuto Helceletova spofupracovntctvi, ve Kvtech 1847, str. 619.
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sílám Vám i nmecký plátek holomoucký 4 stran zdejších pivovar,

o njž mne byl Dr. Kalina 5 žádal, když jsem byl v Brn. Bute
tak laskav, když se s ním sejdete, odevzdejte mu jej.

Nového zde se nehrub pihodilo, vyjma snad, že se obecen-

stvo drobet stydti zaíná za ty bulíky, které si o .Svornosti' a

o mne a Hanuši povsiti dalo. 6

Hanuš pijel vera z Vídn, kamž se byl pustil se student-

skou legií ku pivítání císae. 7 Radikální strana ve Vídni prý hrozn

chabne i vlastn se ztenila a je se co báti, že by pustíc se do

nové republikánské revoluce zavdala píinu zpáteníkum ku kontra-

revolucí, aspo ástení. Šosáctví prý hrozn se zmáhá a vtšina

se svobody již do sytá nabažila, pokoje si pejíc. V íšském snme
se pohešují hivny duchovní, nadaní mužové; Hanuš praví, že

bude osudný nedostatek politicko-filosofického vzdlání, jehož se

zvlášt eši štítjí,
8 ponvadž by ho z nmecké literatury bráti

musili; v em, vru, nedobe iní. My s výsledky revoluce r. 1848

nemžeme se spokojiti s takovými, jaké byly pimené revolucím

jinoevropejským ped stoletími. Ted teprva je cítiti, co nám dvou-

styletá mra, co na nás ležela, za újmu uinila, svižnost bujného

svobodného duchapohybování nám odavši. Pochod revolucí

rakouské zdá se, že bude zvláštní, nebývalou povahu do sebe

míti, dej bh, aby ne zle osudnou pro Slovany zmalátnlé.

Jak jste se z Mýta 9
vrátil a jak jste tam rodinu zanechal ?

Peji, by to pobytí tam všem k dobrému duhu šlo. Srden Vás

pozdravuji.
Hlzlt

1 TuŠim spíše njaký leták, jež tehdy nazývány plátky, nežli lánek

v Die neue Zeit. jehož jsem tam nezjistil.

1 Alois Kallina. JUDr., tehdy statni zástupce V Brn. potom C. k. dvorn;

rada s pídomkem ,z Urbanova'.
B Viz list ís. 15.

'

J. V. h'ri ve SOých Pamtech (Praha. 1896), III. svazek, str. 164, Vy-

pravuje, Že ped vídeský výbor bezpenosti, zízený po 26 kvtnu 1846

amív. gardistá a studenta, pedstoupili pánové llelcelet. Kopecký a pro/. Hanuš

z Holomouce 8 pro/. Bratránkem z Brna .co oiti svdkov pražských události'.

prý teprve vídeským svobodomvsliukum svitlo. Podle tohoto listu.

V nim vypravuje vcech vídenských fen z podáni Hanu
patrn sám tam nebyl, sice by se byl zajisté o významn t události v

svých zmínil, ehož neuinil ani zde. ani dfive (USÍ i ÍOi vrátil se do

Vídn dne 12. srpna a již dne 21. srpna byl výbor bezpenosti rozpuštn.

>hlibu filosofie u ech pronáší Klácel. \

proti VOceloví, eni prý jako Vandal bnjí proti filosofii, již jmenuje nmeckou
i/ nevydaného listu Šemberuvi z r 1848 v Museu ' ho).

' \
'.



. 17: 1848 ZÁÍ 14. 45

17.

J. Helcelet V. Hankovi. [Olomouc], 1848 zái 14.

Žádá za doslovné peklady slovanských písni národních pro

své pednášky o eské literatue.

Praha. Museum král. eského. Adresa Hankovi nmecká do Prahy.

Datum razítka pošty olomoucké 14. záí, pražské 15. záí.

Vaše Blahorodí!

Vzácná vlídnost a ochotnost, jižto jsem i sám zkusil a jenžto,

kdež zvlášt o vdecký neb vlastenecký pedmt se jedná, na

slovo vzata jest, dodává mi smlosti s obtížnou prosbou k Vaš-

nosti se obraceti.

Hodlám totiž v píštím školním roce na zdejší universit

pednášeti prozatím eskou mluvnici a literaturu, 1 aby, pokud ob-

vyklým váhavým krokem svrchu tato dležitá vc opatena ne-

bude, píležitost tato pedležitá pro mládež moravskou zhola ne-

chybla. Mám úmysl dle velmi praktického píkladu prof. Šembery

rozdliti vyuování na dva kursy: jeden nižší, pouze tém gram-

matikální, pro Nmce a píliš slabé, a druhý vyšší, pro Moravce,

jimž jen ponkud douení grammatikálního potebí. V tomto

druhém bhu pišlo by mimo grammatiku i eskou literaturu

pednášeti; tu bych ale rád vzal struný pehled jazyka slovanského

vbec a prošel bych jazyky národ slovanských dle Šafaíkova

Zemvidu. 2

Tu tedy by mi pišlo zvláštnost a píbuznost jazyk a ná-

eí také prakticky ukázati pomocí vzadu pipojených píklad. 3

Jelikož mn ale v tchto píkladech semo tam slovo mnohé temné

jest, pál bych si doslovné píklady 3 tchto písní národních. A tu

se nacházím u pedmtu samého žádosti mé. Vaše Blahorodí jste

tak orientován ve všech eích a náeích slovanských, že jsem

se osmlil v této své poteb k Vašnosti se utéci. Prosím, nerate

mi to za zlé položiti, jelikož se domnívám, že snad nkde v Praze,

snad u p. Šafaíka samého nebo i u Vašnosti, takový peklad

skuten již se nachází a že by tedy jen potebovalo, dáti ho od

njakého mladíka opsati.

1 Viz list ís. 8, pozn. 8.

2 Slovanský zemvid, píloha k Slovanskému národopisu P. J. Safaika
(Praha, 1842), znázorující sídla tehdejšího Slovanstva.

3 Pepsáno patrn místo: peklady.
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Kojím se potšitelnou nadjí, že bude-li to bez zvláštních

nesnází a obtíží možná, poteb mé a žádosti nesmlé brzo vy-

hovno bude a že proto, ano i kdyby prosba má, nad mínní mé
nesnadná, vyplniti se nemohla, že proto, pravím, na mne ne-

zazlíte.

Odkládal jsem list tento, ponvadž jsem zamýšlel ješt sám

letos do Prahy zaletti, nebo kvapné rozlouení o svatém Duše

po mé chuti nijak nebylo. 4 Ale jaksi to nejde; proež chopil jsem

se péra.

Noviny z Holomouce nehrub se naskytují, zvlášt nyní

v prázdninách, kde vše mrtvo a ticho.

Peje si píležitost, Vašnosti se njak odsloužiti a zavditi,

a vyjaduje úplnou svou úctu a vážnost, jsemf vždy,

Vaše Blahorodí, Vašnosti k službám

vlán Helzelet,

prof. v Holomouci.

14. záije 1848.

18.

J. Helcelet AI. V. Šemberovi. [Olomouc, 1848 zái kol 15.]

Ujme se supplentury jazyka eského na universit. Prosi

o radu a pomcky k tomu. Drobné zprávy.

Originál. Praha. Museum král. eského. Adresa Šemberovi eská [do

Brna.] Bez razítka. Dopis není datován ; ale ze zmínky o pípravách Hdceleto-

vých k poátku vyuováni a z toho. že pisatel nezná naízení ze dne IS. záí fviz

zde pozn.2.). lze jej položiti asi do polovice zái. po bok listu Hankovi cis. 17.

Drahý píteli

!

Naše ohromné prázdniny ku konci se chýlí, jelikož v lyceálni

tíd jakožto ku gymnasiu pináležející se zaátkem íjna >koly

ponouti se mají, a jestli žáci se dostavjí. 1 Kdežto ministerstvo

nad veejným vyuováním ve svých prozatímních prostedcích

jazyka eského nehrub ujímati se /dá, zanechajíc vyuováni ;)

uení se jemu pouhé ochot jakožto pi mimoádném pedmtu
o vyuování njakého jiného pedmtu po esku ani se nezmi-

' l 'iz list cis i i

1 školní rok pedešlý skonen dnem ío ervna nové

zaalo se Vyuovati a 1
'< listopadu (MOl
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ujíc 2 — ustanovil jsem se na tom, že budu pednášet mluvnici

eskou jako docent 3 teba bez uritého platu, a sice hlavn po-

hnutkou p. Hanuše, jenž mi ukázal, že by se zanecháním toho

nkomu obojetnému, na p. p. Wolfu, 4 vci vtší újma než výhoda

zpsobila, dokud to se zanechává na vli žákm.

Pichází tedy k tomu, že Vás nyní prosím o slíbené pomcky
k onomu pedsevzetí, a sice o njakou sbírku úloh, o jeden

exemplá Vašeho Pravopisu, 5 o njaký opis Vašich sešitk o litera-

tue eské 6 a o Vaše mínní o grammatice. Nemám totiž chuti

vzíti Žákovu, 7 ponvadž mimo práci, nauiti se z ní nco, pi ní

nastává ješt práce druhá, zbytená, totiž varování se, aby se

mnohým vcem z ní lovk nenauil. Vy as znáte ty novjší

mluvnice Malého 8 i Franty Šumavského a ješt ísi. 9 Která pak

- Teprve naízením ze dne 18. a 22. záí 1848 ustanoveno, aby se v e-
ských krajích v echách, na Morav a ve Slezsku uilo náboženství, zempisu,
djepisu a pírodopisu jazykem eským a krom toho na všech gymnasiích

eštin mimo gymnasia nmecká v echách. Viz: Holom. Noviny, 1848, . 15.

a AI. V. Šembera, Djiny ei a literatury eské (Víde, 1869), str. 249.
3 Viz list ís. 8, pozn. 8.

* Štpán Bohumil Wolf tehdy jako právník vyuoval soukrom eštin.
Obojetným nazývá jej Helcelet proto, že se Wolf propjil ku pekladu povst-
ného nmeckého provolání k Hanákm ze dne 4. kvtna 1848, aby volili poslance

do parlamentu frankfurtského, jež se zaínalo takto: My víme, že Vy se

k eské zemi pipojiti nechcete a že Vám Váš moravský jazyk milejší jest než

eský'. (Týdenník, 1848, str. 254). Helcelet z toho dovozoval (Aff. ze dne

4. listop. 1848, . 247), že Wolf jest bud ignorant nebo lovk bezcharakterní.

Myslím, že Wolf podlehl tehdy vlivu nkterého z nmeckých professorv uni-

versitních, zlákán jsa nadjí, že dosáhne jejich pomocí professury eštiny na
universit v Olomouci (viz list ís. 24.) V Jihlav, kam se z Olomouce dostal

za professora gymnasijního, patrn i v trudných dobách reakce pokládán byl

za echa a byl spolu s Fr. Ed. Vánkem a Karlem Smídkem oznaen šéfem

nejvyššího policejního úadu za šiitele ultraslovanské propagandy. Viz: Nár.

Listy, 1908, ís. 242.)

5 Bóhmische Rechtschreibung, Olmútz, 1841.

c
' Rukopisné pednášky Šemberovy, z nichž potom vyrostla jeho kniha

Djiny ei a literatury eské.
7 Bóhmische Sprachlehre fr Deutsche, patrn vydání z r. 1842 (Brno).

Vine. Ziak (Žák), posléze dkan v Podivíne, grammatik a pekladatel z vlaštiny

(1797—1867). Viz podobný jako zde úsudek o jeho mluvnici od A. Schleichera,

Zeitschrift fr osterreichische Gymnasien (Wien, 1852), str. 305 n.

* Jakub B. Malý (1811— 1885), Krátká mluvnice pro echy, obzvlášt ku

prospchu studující mládeže. Praha, 1846.

9 Norbert Vank a J. Franta, Kleine Grammatik der blim. Sprache zum
Selbstunterricht etc. (Prag, 1836) s pratickým jejím druhým dílem: Sprach-

bungen, Prag, 1840 a eská i nmecká mluvní cviení. Praha, 1846.
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by se tak nejvíce hodila? Já bych si pál kratší, a ostatek pilným

praktickým cviením, tením a pekládáním doplniti, což nejen

píjemnjší, ale i bezpenjší k mým zámrm se zdá, ponvadž
se to více do krve dostává. Co do literatury, aneb vlastn druhého,

vyššího bhu pro Slovany, zachtívá se mn toto: krátce projíti

hlavní ástky ei a co nejdíve pak obrátiti se k jazykovému

pehledu kmene slovanského 10
s ponkud delším a zevrubnjším

puštním se do lánku o jazyku a literatue eské.

Pak, abych nepominul nejhlavnjší: což pak jest s chresto-

mathií? Byla-li pak by Jungmannova Slovesnost, 11 anebo jen prak-

tická ást, v dosti levné cen a dostateném potu k dostání?

Snažn Vás žádám, abyste tmto mým prosbám brzo odpovdl
a zárove i cenu mi oznámil tch vcí, které mi pošlete, kdyby

byly takové, které Vám útraty zpsobily, jakož jest teba opis

Vaší literatury, Pravopis atd.

Co se týká mé onehdejší prosby stran Aristofanesa z p. Bra-

tránkovy 1 - knihovny, odvolávám ono své požádání, nebo dostalo

se mn toto dílo s jiné strany. Darmo by se posílalo.

Ješt-li pak jste vdovcem? 13 Mošner zamýšlí ješt tyto

prázdniny do Prahy jeti, a kdyby Vás práv tenkráte v Mýt
vdl, navštívil by Vás ve Vašem.

Pozdravení od Mošnera, Hanuše, jakož i poruení od mé
ženy Vám vzkazuje, zstávám s obvyklou láskou i pízní Váš

pítel Hlzlt.

Piloženou knihu Hanušovu odevzdejte Klácelovi a pozdra-

vujte ho ode mne.

,ft Podle Šafaíkova zemvidu. [Poznámka Helceletova. Viz list ís. 17.

poznámka 2.J

11 Slovesnost, aneb: Nauka o výmluvnost! prosaické, básnické i enické
se sbírkou pikladu v nevázané i vázané ei. Druhé opravené' a rozmnožené

vydáni. Praha, 1845.

I >r. Tomáš Front. Bratránek, nar. 3. listopadu 1815 v .ledovnicicb. Byl

tleném ádu august. kláštera na St. Brn. kde vysvécen r. 1839; po složeni

Klácelnvr s profeSSUiy filosofii' stal se feho nástupcem na filosofickém ústav

v Brn. potom universitním professorem ei a literatury nmecké na univer-

sit v Krakov. Zemel o Brn 2. srpna 1884. Viz: Dr. W. Scbram. Per

mahrische Gelehrte Dr. Bratránek. Notizen-BUUí der hist. -stát. Section d. mhr.-
schl. Gesellschafi etc. 1887, . <> a li.

I not Semberova zstala déle na prázdninách ve Vys. Mýti.
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19.

Pražští pedáci J. Helceletovi. [Praha, 1848 íjen ped 14.]

Doporuuji mu zástupce mstské rady pražské Fr. Jaroše.

Brno. M. Helcelet. Originál. Adresa Helceletovi eská. Bez razítka. Kus
není datován. Kladu jej asi na sklonek 1. polovice íjna 1848, ježto Fr. Jaroš

ped píjezdem císaovým (14. íjna) pibyl na delší dobu do Olomouce k poli-

tickému jednáni se dvorem a vládou jako dvrník eský; to byl jaksi jeho

list povovací.

Velevážený Pane a drahý píteli!

Porouíme Vaší pízni pana Jaroše, 1 zdejšího výbora mstské
rady, kterýž pichází do Holomouce v dležitých politických a ná-

rodních záležitostech. Oekáváme od Vaší vlastenecké horlivosti,

že jemu v tchto dležitých, rozhodných dobách, kde se jedná

o budoucnost našeho národu a celého mocnáství, Vaší pomocí

osobní, Vaší radou i všelikou obtí potebnou pispjete. S toutéž

prosbou obracíme se k váženému panu kollegovi Vašemu, panu

prof. Hanušovi, jemuž že tuto žádost naši laskav oznámíte, pevn
se dvujeme.

S Bohem ! Vaši pátelé

Strobach. 2 Palacký. Stank. 3
K. Havlíek. Jan Sv. Presl. 4

Rieger. 5 Brauner. 6

Magistrát v Olomouci J. Helceletovi. Olomouc, 1848 íjen 16.

Proti Slovanské Líp nic závadného neshledáno.

1 Frant. Jaroš, švakr K. Havlíka, byl již jako vyslanec mšanstva
pražského u dvora ve Vídni a spolu s ostatními leny poselství podepsal na

Morav v dubnu 1848 Slovo k Moravanm o užší spojeni ech s Moravou.

(Týdenník 1848, str. 122).

2 JUDr. Antonín Strobach (1814—1856), politik a právnický [spisovatel

eský, první volený starosta pražský r. 1848 a také president íšského snmu.
3 MUDr. Václav Stank (1804— 1871), léka a spisovatel eský.

4 Jan Svatopluk Presl (1791—1849), universitní professor, zakladatel

eské literatury pírodovdecké a prvního asopisu vdeckého Kroka 1821.

5 JUDr. Frant. Ladislav Rieger (1818—1903), potom politický vdce
národa eského a redaktor Kobrova Slovníku Nauného.

6 JUDr. Frant. Aug. Brauner (1810—1880), politik a právnický spiso-

vatel eský.

4
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Brno. .11. Helcelet. Originál. Adresa Helceletovi nmecká. Bez razítka.

Poznámka, že dorueno 25. íjna 1848.

N. 4634 p.

Da laut des k. kreisámtlichcn Intimats dato 30. Sept[em]b[e]r

1848 N. 947 gegen die Slovanská lypa bisher nichts Bedenkliches

vorgekommen ist, so werden die mit den dielifálligen Erhebungen

ruckgelangten Allegate, als die Druckschrift unter dem Titel slovan-

skému sjezdu v Praze dato 28. Mai 1848, dem Herrn Dor Hólzelet

gegen Empfangsbestáttigung anstandlos hiemit wieder ruckgestellt.

In Verhinderung etc.

Heinrich Duffek [?], Mag.-Rath.

Vom olmutzer Magistráte am 16. Okt[o]ber 1848. 1

21.

J. Helcelet V. Hankovi. Olomouc, 1848 listopad 18.

Prosí za oznaeni pizvuku jinoslovanských originál v Ša-

faíková Slovanském národopise a znova o revisi pekladu slovan-

ských národních písni. Oznamuje, že vydává Holomouck Noviny.

Originál. Praha. Museum král. eského. Adresa Hankovi eská do

Prahy. Bez razítka. Odpov na listem následujícím.

Velevzácný pane!

Opovážil jsem se, utíkati se k Vašnostin uenosti a zárove

vlídnosti, i poslal jsem Vašnosti peklad národních písní, v Šaía-

íkové Národopisu za píklad náeí slovanských sloužících, žádaje

Vás o laskavé prohlídnutí jich a opravení, kde bych se byl s pravým

významem a smyslem originálu minul. 1 Ne dosti; pozdji po

p. Lepai, 2 jenž se do Prahy práva studovati odebral, poslal jsem

1 1 pipise tomto, kterým Helceletovi i Slovanské Líp bylo dáno jistou

miniu zadostuininl za etn pedchozí pomluvy iviz list ís. 15. pozn. 2). po

dává zprávu asopis lípa Slovanská. 16 OUJÍC jej .dekretem

iestnosti' olomoucké Lípy Slovanské.

1 VÍZ list ÍS. 17. Poteboval jich. pipravuje se k supplov.r

literatury < tské, o em
lanu Lepaovi.
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Vašnosti svj exemplá Národopisu samého s prosbou, abyste

laskav v knize této nad tištným textem jinoslovanských origi-

nál pízvuk (akcent) tužkou poznamenati ráil. Že mi v ohledu

prvním dobrotiv vyhovíte, pojištn byl jsem vlastním Vaším do-

pisem, 3 v nmžto jste mi i vzácné facsimilia z kamenopisu otisk-

nuté poslal, za nž tuto dlužné díky vzdávám. V ohledu druhé

prosby nevím, zdali jsem meze slušné skromnosti nepekroil.

Kdyby mlo splnní mé žádosti více než hodinku Vašnostina

vzácného asu požadovati, rate se na ni více neohlížeti a mn
exemplá mj tištný Národopisu i rukopis mých peklad po

panu Lepai navrátiti a o mé srdené uznalosti ujištn býti. Osmlil

jsem se, vc tu tímto dopisem se vší šetrností pohánti, ponvadž
práv se nahodila píležitost, kterouž by se mi oné vci snadn
nazpt dostaly.

Jsem ted* ponkud více zamstnán zaátkem vydávání malých

(sprostných) Holomouckých Novin, obzvlášt venkovský sprostnjší

lid na zeteli majících. Mám redakci spolen s p. prof. Hanušem,

a jen moje jméno na nich pichází. Neopomineme i pro Museum
eské Vašnosti exemplá zasílati i prosím o odpuštní, že jsme

to až dosavad opominuli uiniti.

Se vší vážností a úctou, velectný Pane,

Vašnosti oddaný

V Holomouci 18. listopadu 1848. Helzelet.

22.

V. Hanka J. Helceletovi. Praha, 1848 listopad 20.

Vrací rukopis i Slovanský národopis opraviv vci žádané. Holo-

moucké Noviny došly do Musea. Deváté vydániPravopisu se tiskne.

Originál. Brno. M. Helcelet. Bez adresy. Odpov na list pedchozí

a na ís. 17.

Drahocenný Píteli

!

Zde Vám odesílám rukopis Váš slovanských písní z Národo-

pisu. 1 Opravil jsem, co poteba bylo. Prosodie jest pízvuná, a

3 Nedochován. ' Viz list ís. 21.
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ponvadž vtším dílem všudy asomíra zanedbána a podle pí-

zvuku dovedete to ísti, tedy jsem toho opustil. Knížku ,Národopis'

také zpt posílám.

Dnes dostalo Museum Olomoucké Noviny; rate osvditi

p. redaktoru 2 velé díky za to.

Deváté vydání Pravopisu se tiskne, 3 a sice v pti tisících

výtisk.

Rate se na všem dobe i šastn dobe míti.

Váš nejoddanjší

V Praze dne 20. listop[adu] 1848. Váceslav Hanka.

23.

A. Pavenckij 1
J. Helceletovi. Lvov, 1848 listopad 21.

Zasílá výmnou Zoru Haliskou a Básn Gušalcviovy.

Originál. Brno. M. Helcelet. Bez adresy.

JElb6bt> jíea 21. .IncTona^HM 1848.

BjiaropojHifí rocnojiHHe

!

OipnMaBt eM 31. yrExoio micjia To.noMyii.Knx Hobithte., ii nocnjiaio

BaM 26. *racjio 3opn TajiHBKoií. IIonepe^Htiiiiiin incjia, ojii, lro 3aHaBrne,

BHieM nepe^t TniKjeioMTb nócjiaBt qepe3 no^Ty. Bt> npnnajKy, ak6h

cnÓMHeHH iiicna He jjtfinijin, nponiy MeHe yBtAOMJinTn, a m nx ne-

6aB0Mi> 3aniJiK). Sajyiax) TaKonct craxoTBopeHíM TyiuajiteBnMa. 2 36cTaio

npaBAHBnMt cnyroBi.

IlaBeHUKíi.

3 Hankovi utkvl v mysli I. J. Hanuš, jmenovaný Helceletem v list

pedešlém jako spolupracovník, kterému tu žádá tedy vyíditi dik. ká

redaktorem tehdy byl pouze Helcelet.

a Pravopis eský podle základu grammatiky Josefa Dobrovského, Praha.

1849 (nákladem spisovatelovým). VÍZ list ÍS. 27.

1 Ant. Pavenckij byl vydavatelem ii potom také odpovdným redaktorem

rusinského asopisu 3op/ft 1ojuiuk;i, fehoi I. islo vydáno ve Ivov dne

13. kvtna 1848.

Ivan GuSalevi, básník a publicista ruslnský, knz a na it

poslanec haliéský. jeho: souborné básn r. ISIS po prve vydané doéka.

ho vydáni pozdjšího.
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24.

J. Helcelet AI. V. Šemberovi. Olomouc, 1848 prosinec 14.

O pletichách pi obsazováni supplentury jazyka eského.
Ohlašuje zaátek pednášek svých, žádá znova za brzké pispní.

Originál. Praha. Museum král. eského. Bez adresy.

Holomouc 14. prosince 848.

Drahý píteli

!

Konen vynutili jsme od rektorátu akta, 1 týkající se sup-

plentury p. Wolfa, a odkryla se krásná pleticha p. Hellera,- aktu-

áe, jenž si byl pana rektora 3 mile osedlal. 4 Ohradiv se filosofický]

sbor uitelský protivá tomu, usnesl se celou vc ministerstvu

pednésti. Pan Ficker5 (nepochybn úastník tch pletich) byl

v onom sezení'' jako opaený a zrovna z konferenního sálu musel

bžeti k p. Wolfovi se zprávou, nebo hned záhy nazejtí pinesl

tento svou resignaci. 7 Ostatn panu Hellerovi ješt není darováno

i musí ta vc jasn rozsouzena býti ; i praesidium totiž, pracov-

níka té vci, máme v podezení zlého oumyslu, neb nedopatení

jest patrné.

Zaponou tedy mé pednášky o mluvnici a literatue

(ve zpsobu Vašem na dva bhy rozdlené) již po zej tí a na

nejdéle v pondlí 18.t. m. Nejvtší má nesnáze nyní jest o chrestoma-

thii; Machákova* pro orthografii není vhod a snad ani již k do-

stání a Jungmannova Slovesnost drobet planá a neslaná. Ostatn

1 Teprve za nového rektora na rok 1848 9, jimž byl JUDr. Theod. Pach-

mann, professor íšského a církevního práva; stalo se tak dne 4. prosince

1848. Aff. . 312. Vc týká se stolice eské ei a literatury, o níž viz list 8
poznámka 8.

- Prokop Heller, aktuá a potom i notá universitní.

3 Dr. Josef Malý.
1 Navrhli totiž mimo vdomí sboru filosofické fakulty za supplenta sto-

lice jazyka eského Štp. Wolfa (místo Helceleta). Aff. 1848, ís. 246.

5 Phil. a JUDr. Adolf Ficker, professor všeobecných djin, jenž se

švakrem svým Hartm. Zeibigem byl pedákem hnuti velkonmeckého na uni-

versit olomoucké r. 1848. Bartocha, Listy filol., 1907, str. 233 n.

6 Dne 4. prosince 1848.

7 Ze dne 9. prosince 1848, Aff. ís. 316.

8 Sim. Karel Macháek (1799—1846), gymnasijni professor, jenž sepsal

Bóhmische Chrestomathie fur Deutsche. Mít Erláuterungen und einem voll-

standigen, hiezu gehórigen Wórterbuche. Prag, 1830.
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budu se íditi Vaším píkladem zkušence. Žádám Vás tedy, sdlte

mn laskav a bez prodlení, co Vy v té vci dláte, abych

i co do knhkupeckých píprav nemusel meškati. Pište mi nejlépe

poštou ; jen kdybyste chtl (totiž mohl) poslati njaký balíek

úloh aneb jakékoliv nasnadu jsoucí pomcky, tu byste radj mé
švagrové a posla použíti mohl.

My jsme jakž takž zdraví; i o Vaší osob to slýcháme s po-

tšením ; ne tak o Vaší paní. Vzkazuju své i nás všech pozdra-

vení Vám i paní i dtem ; taktéž Klácelu ve jménu mém i Hanušov.

Váš pítel

Helzelet.

J. Helcelet V. Hankovi. Olomouc, 1848 prosinec 21.

Dkuje za zásilku. Žádá o 50 exemplá RK pro své poslu-

chae za sníženou cenu.

Originál. Praha. Museum král. eského. Adresa Hankovi eská do Prahy.

Razítko pošty olomoucké 21., pražské 22. prosince. Odpov na list ís. 22.

Velectný pane !

Národopis a peklady své z nho s Vašnostinými laskav

pipsanými opravami a poznámkami již jsem obdržel a opt své

velé díky za obt pinesenou vzdávám.

I picházím s novou žádostí. Zapoal jsem totiž již co suppleut

pednášeti mluvnici eskou, naež v lét pipojí se i o literatue.

Kdežto chrestomathie, jakou bych si pál, není, a ponvadž chresto-

mathie co výhradn školní kniha pozdj se odhodí, navrhl jsem

poslucham svým, by si ku ítání a cviení ve škole a mimo ni

koupili knih, jenž i pozdj cenu podržejí. Mezi tmi ovšem .Kralo-

dvorský rukopis' první místo zaujímá. Žádám tedy uctiv.

mi ráil s 50 výtisku poštou zaslati. Jelikož slovanský studentek

obyejné chudobný bývá, láce knížky byla by zvláštní pednost.

Kdyby Vašnosti tedy bylo ješt zbylo nco exemplá od r. 1835,

'

1 Rukopis Kralodvorský. Vydán odV. Hanky. Praha, 1835. J.Jungmann,
Hist. lit. I. li neuvadl vydaní : tohoto roku. nvhri : toku 1896, Douchv
Knihopisný slovník eskoslovensky (Praha. 1864), str. 212 pak k

roku
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o ty bych zvlášt prosil. Pi exempláích nejnovjšího Vašnostina

vydání- ale též snad bude možná na cen tolik sleviti, kolik knh-
kupcm obchodní provisí se dává.

Koje se nadjí brzkého vyplnní prosby této, vzdávám srde-

nou úctu, Vašnosti

celky oddaný

Helzelet, professor.

Holomouc, 21. prosince 848. |. 124).

26.

P. J. Šafaík J. Helceletovi. Praha, 1848 prosinec 24.

Oznamuje, že Slovanský národopis v 1. vydání již dávno je

rozebrán a 2. vydáni velmi pomalu se tiskne. Peje si šastného

obsazeni stolice jazyka eského v Olomouci.

Originál. Brno. M. Helcelet. Adresa Helceletovi nmecká do Olomouce.

Razítko pošty pražské 26., olomoucké 27. prosince. Odpov k listu Helcele-

tovu ze dne 21. prosince, jehož však v korrespondenci Šafaikov v Museu
král. eského není. Odpovdi na list tento jest dopis Helceletv cis. 28.

Velectný Pane

!

Nemálo mi jest líto, že na Vaše vzácné psaní ode dne 21.

prosince b. r. Vám nižádné dostiinící odpovdi dáti nemohu.

Totižto výtiskové mého Národopisu s mapou již dávno jsou až do

posledního rozebráni a k novému vydání až po tu dobu pikroiti

nebylo možné. Teprve te se tiskne znova, a sice nákladem zdej-

šího J. G. Calveského knihkupectví. Mapa sice již jest hotova a od

doteného knihkupectví pedbžn se vydává ; ale textu nevytištno

posavad více nežli první arch.

V tiskárnách nyní tém nic se netiskne než politické spisy

a noviny. Obávám se, jestli to tak pjde, že knížka ta ani 1849.

roku hotova nebude, 1 neb vytištní prvního archu se protáhlo asi

dva msíce. Nemohu Vám tedy nic urit slíbiti ; na každou pí-

padnost byste se musel bu neprostedn, bu prostedkem n-

2 Snad míní Vydánie tvrté (Praha, 1843), jež bylo dražší, jsouc roz-

šíeno hojnými peklady do jazyk cizích.

1 Bylo vydáno po tetí r. 1849: Slovanský národopis.
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kterého tamjšího knihkupectví, ke zdejšímu J. G. Calveskému
knihkupectví se obrátiti: snad by to jím, kdyby se vtší poet
ex[emplá] žádal, pohlo, že by na tiskae více doléhal. Já jsem

v tom ohledu již všecko dlal, co jsem mohl.

Peji z té duše, aby obsazení es[ké] katedry 2 v Hol[omouci]

vypadlo ku prospchu naší nauky a literatury.

Vzácné pízni a lásce co nejuctivji poruena se in, jsem

Vašnosti nejoddanjší

V Praze, 24. pros[ince] 1848. P. J. Šafaík.

27.

V. Hanka J. Helceletovi. Praha, 1848 prosinec 28.

Posílá 50 výtisk RK. Oznamuje další chystané spisy. O svých

a polských pednáškách universitních.

Originál. Brno. M. Helcelet. Bez adresy. Odpov na list cis. 21; od-

povdí k nmu zase je list ís. 32.

Drahocenný Píteli

!

Zde Vám posílám žádaných padesáte výtisk Kralodvorského

rukopisu. Rád bych byl dle pání Vašeho pedešlého vydání nco
výtisk piložil, ale ml jsem co dlati hledáním, abych pro Vás

jeden sehnal, kterýž dobrotiv na památku ode mne pijíti rate,

jakož i ,Poátky posvátného jazyka'. 1 Knihkupcm provisí dávám

74 , ale pro Vaše posluchae 1

/B , tedy po 15 kr. st. Dnes nebo

zejtra dostanu revisi posledních arch Mluvnice jazyka eského 2

3ho vydání a Pravopisu eského devátého vydání. Budou tedy od

Pravopisu letos dv vydání, a že se tak rychle rozešlo, dal jsem

nyní pt tisíc tisknouti. 3

V letošním zimním semestru budu na našich vysokých školách

2 Viz list ris. s, pozn. .v.

1 Poátky posvátného jazyka slovanského. Praha.

Mluvnice eského jazyka na základ soustavy Josefa Dobrovského.

Od V. Ilanky, lnu vydáni. Praha. 1849.

3 S tímto tvrzením nesouhlasí tedy zpráva Jos. Novotného ;•

... který uvádí nejvtší poet výtisk 3000 ta celkem o devíti

nich 12.000 exemplá).
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pednášeti Poátky staroslovanského jazyka. 4 Polsky pednáší

Grzybovský 5 a snad letní semester bude pro ruštinu.

Šastné a veselé nové léto

!

Váš nejoddanjší

V Praze dne 28. pros[ince] 1848. Váceslav Hanka.

28.

J. Helcelet P. J. Šafaíkovi. Olomouc, 1849 leden 2.

Slovanský národopis požádal nakladatelství. Žádá pro

žáky Jungmannovu Slovesnost. Oznamuje zavedeni eských ped-
nášek na lyceu olomouckém.

Originál. Praha. Registratura Matice eské. Bez adresy. Odpov
k listu Šafaikovu ís. 26. Odpovdi na list tento je dopis J. Jireka ís. 29.

Vysoce vážený Pane

!

Po obdržení dobrotivého Vašnostina odpisu s strany Náro-

dopisu, oznámil jsem J. G. Calveskému knhkupectví žádost svou, 1

a sice prostedn po zdejším Neugebaurov kupectví, a ovšem

s malou nadjí, bychom zde zavas co obdrželi, totiž aspo

* Docentury staroslovanského a ruského jazyka Hanka ujal se podle

výnosu ze dne 19. prosince 184S, jímž piznáno oprávnní konati universitní

pednášky skuteným lenm král. eské spolenosti nauk v Praze. Podle dra.

Legis-Gliickseliga: Váceslav Hanka (Prag, 1852), str. 84, jal se pednášeti dnem

17. dubna a bylo na teni jeho zapsáno hned pes 200 poslucha; i pednášel

pak až do smrti. Hanka si rozdlil uení tak, aby ruština následovala v 2.

bhu po staroslovanštin.

.Pednášky prvého plletí zahrnuji slovozpyt (etymologikon) podlé Do-

brovského rozvrhu, mluvnici dle Hankovy práce; pravopis cyrillský podlé

evangelium Ostromírského. porovnaného se Sázavsko-Emauzským. pravopis

glagolský podlé knihy Glagolita Clozianus a zlomku [Emauzských. Ruskou

e a literaturu pednáší Hanka dle vlastního struného dílka, zatím již

tiskem vyšlého. /riaia.ia pyccKaro muna. Praha, 1850]. Pi tomto uení pova-

žuje se velikoruština v jisté míe za doplnk staroslovanštiny' . Rittersberg,

Kapesní slovníek novináský a konversaní (Praha, 1850—1851) pod heslem:

Hanka.
~
J Witalis Grzybowski konal r. 1^49 na universit mimoádné pednášky

z polštiny.

1 Žádal o urychlené zasláni 3. vydáni Slovanského národopisu. Viz

list is. 26.
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o velkonoci. Ostatn doslýchám, že se peklad nmecký zmín-

ného díla i mappa ve Vídni tiskne, což by pro náklad Kalvv
nebylo bez ujmy, kdyby nmecké vydání eskému pedbhlo. 2

Dnes ale s novou žádostí k Vašnosti se uctiv obracím.

Ohlížím se o chrestomathii pro své žáky a dozvídám se od p. rytíe

z Neuberku, 11 jenž m na mimojezdu návštvou poctil, že Matice

Jungmannovu SI o v es n os t po 1 zl. n. st. prodává. I a to

vlastn chrestomathie pro studium slovesnosti, mén však pro stu-

dium mluvnice, jazyka a literatury jest, pece v nedostatku neho
píhodnjšího a pi tak levné cen svolili žáci v to, abych jim ji

zaopatil. Rate mi tedy 30 výtisk ,Slovesnost i' laskav

p o stou poslati a cenu a p[od]. vzkázati. Kdyby však již rozebraná

byla a nám se o mnoho mén než 30 výtisk dostati mlo, od-

stupuji od prosby své, nebo pak by ji pro veliké kolegium málo

bylo, i náleželo by njak jinak si pomáhati. Aspo 25 výtisku

kdyby bylo.

Nemohu opominouti Vašnosti zprávu o zajímavém fait accom-

pli píležitostn sdliti, ježto uitelský sbor zdejších filosofických

studií šastn vyvedl.

První lyceální tída pro letoší neobyejn veliký poet po-

slucha musil[a] se ve dv oddlení rozdliti. Zdejší Slovanská

Lípa, v níž vtšina studujících, zadala žádost k nám, aby se ono

rozdlení stalo na základ národnosti a aby se v oddlení Slova-

nv pokus udlal s eským pednášením alespo nkterého ped-

mtu. Povolení druhého oddlení pišlo. S druhým panslavisti-

ckým(!) zámrem ovšem jsme se nechlubili, a dnes z cista jasná

zapoaly se eská tení, a sice p. Hanušem z psychologie, p. sup-

plentem Kabešem 4 (dominikánem z Prahy) z mathematiky a mnou
z pírodopisu i ministerstvu a zemskému presidium se jen prosti-

ké oznámení toho zaslalo. Není pochybnosti, že se nad tím

njaký mráek asi v Brn zakaboní; hrom snad pece bíti nebude.

Holomouc a eská filosofie! není-liž to roztomilá ironie?

A' nmeckému pekladu patrn nedošlo. Dr. Const. Wurzbach v Bio-

graphisches Lexicon tles Kaiserthams l h uvádí jen peklad ruský

a polsky.

Jun rytli i Neuberka (1796 is.~><>) byl tehdy kurátorem Matice i

odtud znaje ponurý podal zprávu tu Helceletovi. Tento psal pak /'. ./. S<

iikovi. tehdy Zástupci rytíe ; Seuherka. který se tenkrát Vnoval Vcem polí-

tirkýni. \'i: : Karel lietlrunk. Djiny Matice eské 1 1 'tuliu. 1881), str. s
/.

1 f>r. Vilém Kabeš, len ádu dominikánského u sv. -liiji í' Praze, sup-

ploval tehdy ntuthemutiku na filosofickém Stavi r Olomouci,
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Vzkazuji nejvelejší úctu, a vzácné pízni a laskavé náklon-

nosti se porouena in, jsem,

Vysocevážený Pane, Vašnosti

nejoddanjší

Helzelet,

V Holomouci 2. ledna 1849. (professor, ís. 124.)

29.

J. Jireek 1
J. Helceletovi. Praha, 1849 leden 21.

Posílá se mu z Matice eské 30 výtisk Junginannovy

Slovesnosti.

Originál. Brno. M. Helcelet Bez adresy. Odpov na list ís. 28.

Vysoce vážený Pane!

Z naízení pana Šafaíka mám est Vašnosti oznámiti, že

Sbor Matice eské ve verejší schzce v žádost Vaši pivolil a

žádaných 30 výtisk Slovesnosti Jungmannovy že Vám tuším již

zejtra skrze Matiní knhkupectví bude poštou zasláno. Cena,

kterou Vám pan kurátor sboru- ekl, jest sice cena, v jaké Sbor

knihu tuto studentm pepouštti uzavel, musím však doložiti, že

podlé jiného uzavení slavného Sboru k cen této pirážeti se

musí knhkupcv rabat, tak že výtisk i [s] rabatem stojí 1 zl. 10 kr. st.

Osvduje Vašnosti svou úctu, mám est zstávati Vašnosti

oddaným ctitelem

Josef Jireek,

V Praze dne 21. ledna 1849. zástupce sekretáv.

30.

J. Helcelet A. V. Šemberovi. Olomouc, 1849 únor 4.

Prosí za opis pednášek jeho o literatue eské. O vysvd-

eních znalosti jazyka eského. O pednáškách o RK. Zadáno

o konkurs na obsazeni stolice jazyka eského. Pozdravy etc.

1 Josef Jireek (1825—1888), literární historik eský a posléze ministr

kultu a vyuováni, byl tehdy, jsa ješt právníkem, zástupcem V. Vlád. Tomka

v sekretáství Matice eské.
2 Jan rytí z Neuberka.
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Originál. Praha. Museum král. eského. Adresa Šemberovi nmecká do

Brna. Razítko pošty olomoucké 4. února, brnnské neitelné.

V Holomouci 4. února 1849.

Drahý píteli

!

Dkuji Vám za poslané nedávní úlohy ku pekládání; jak

byste je poteboval, oznamte mi to jen, budouf vždy pohotov,

bych Vám je vrátil. Picházím ale dnes opt a opt s novou prosbou.

Prosím Vás, dejte mi v Brn od jakéhos studentka opsati Vaše
spisy o literatue eské, zdali nic proti tomu nemáte, bych

dle nich pednášel. 1 Ovšem bych je ml brzo míti, nebo za n-
kolik nedl bych o literatue rád již zaal; a ješt díve bych

poteboval zprávu, kdybyste mi vtom vyhovti nemohl. Mámf
do druhého oddlení 122 žák zapsaných a mnohého nadjného
mezi nimi, jimž by pednášky o literatue dležitjší byly než

o mluvnici samé, co totiž zahívání a ustálení rázného smýšlení

se týká. — Výlohy za opsání onch pár arch milerád a vdn
zaplatím.

Co se týká Vašeho obávání se strany mého podotknutého

návrhu, zadati žádost a potaz na ministerstvo ohledem na vy-

svdení privátní o známosti jazyka eského, mohu Vás upokojiti

tím, že jsem od onoho úmyslu prozatím upustil, a se s Vámi
u vci samé shodnouti nemohu. 2 Nebo Nmci se lživým vysvd-
ením eským mohou se stíhati od klub, od Slovanských Lip a[t.]d.,

ano stanou se sami sebou, bohdá, nemožnými, bude-li lid ponkud
státi na tom, co jemu písluší. Ale Moravec, neumje eské
spisovní ei, poád se bude skrývati za tím, že umí moravsky,
a piuovat se o zblo nebude nemuše. Kdyby však byl pinucen

vykázati se s jazykem spisovním, tu si všimne njaké mluvnicky

aneb vbec tení eských a za pl roku si bude moci spravedlivé
-vdení místo nynjšího poloviatého aneb aspo v nepravém

smyslu od úadu za dostatené braného zaopatiti.

; Viz list is. v. pozn. 8. O úlohy žádal již v listi ís. 24.

Helcelet minií patrn zameziti zneužíváni vysvdeni soukromých. Šem-

bera sám, dovolávaje se nejv. dekretu z let 1787, 1816, 1818 a 1843, nutkal

posluchae i úedníky, aby si od nha jako veejného uitele eštiny opatovali

vysvdeni. \'iz: /'ersonal-Stand der 1'niversitár zu Ohniltz und OrdtUUlg der

Offentlichen Vorlesungen 1847. Me horlil proti tomu. že se dostává takového

ti píliš lehce i takovým Hilem, kteí esky neumjí, jen kdyi 10 zl.

uplatí, al CO umii nebo nic. Pál si písného zákona proti tomuto ne-

U. (Dopis I Er. I dne 7. íjna /Si
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O mých mimoádních pednáškách o Kralodvorském ruko-

pisu 3
již snad víte; tu básn, staré formy objasuji, látku samu

strun sem tam vysvtluji a zdá mi se to dobe psobiti;

posluchárna (logika) bývá plná, nabitá.

Tším se na dvojí úinek: povzbuzení citu národního a

vzdlání zdravého krasocitu; nebo tak svížích, nerozmazlených,

prav klassických krás snad málo která literatura podati mže
mimo nedostiženou eckou klassickou.

Že pro obsazení eské katedry zdejší zadali jsme k mini-

sterstvu žádost, by se zavedla konkursní zkouška, 4 snad jsem Vám
již oznámil. Sdlte to p. Matzenauru 5

. Odpov na to ješt

nemáme.

Jak se Vám vede vždy? Mn jaksi o Vaši literární innost

ouzko, vda Vás tak zaklopeného tolikanásobními efemerními,

pomíjejícími pracemi. 6 My jsme doma zdraví; doufáme i pejeme,

že tak jest i u Vás. Porouejte nás své p[aní] manželce. Pozdravení

mé a Hanušovo i Mošnerovo Vám i Kjácelovi od s nezmnnou
pízní Váš laskavý

Helzelet.

31.

B. Petranovi J. Helceletovi. Kromíž, 1849 únor 16.

Podkováni za výpis papežské bully.

Originál. Brno. M. Helcelet. Adresa Helceletovi chorvatská do Olomouce.

Razítko .Reichstag" 16.. olomoucké 17. února.

8 Konány od 27. ledna do 20. kvtna 1849 hodinu týdn, v sobotu od

5—6. Viz o nich v list ís. 32.

* Usnesením konferenním ze dne 25. ledna 1849. Aff. . 34.

5 Ant. Matzenauer (1823—1893).po Šemberoviprofessoreštiny na stavovské

akademii, pak professor c. k. nm. reálky v Brn, jazykozpytec slovanský. Jest

filolog nevsedni vzdlanosti a mimo jazyk francouzský a vlašský zná dokonale

všechny náeí a podnáei slovanská', tak charakterisuji ho Nár. Nov. 1849,

. 247. — Konkurs byl vypsán 30. dubna 1849 (Mor. Nov. ze dne 19. kvtna
1849, str. 539) a úastnil se ho vskutku A. Matzenauer spolu s P. Ond.
Brázdilem, kaplanem z Rataj, a P. Jiím Slottou - Rajeckým, kooperatorem,

pozdji dkanem na Slovensku (1819—1822), spisovatelem a básníkem nábo-

ženským.
8 Vedle spoluredaktorstvi Mor. Novin Šembera byl inný jako translátor

a též politicky ; mimo to úedn zamstnán byl jako uitel stavovské akademie

a po smrti Bokov poádal zemský archiv moravský.
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Poitovani Gospodine

!

Primio sam izpis Papežke bulle, 1 kog ste imali dobrotu

poslati mi, na emu Varn premnogo zahvaljivam.

Molei Vas, da i Vi meni u svaemu zapovjedite, jesam

s osobitim poitanjem

Vaš

poitatelj

Kromíž, 16. února 1849. Božidar Petranovic.-

12.

J. Helcelet V. Hankovi. Olomouc, 1849 únor 20.

Zasílá peníze za RK, dkuje za darované knihy a oznamuje

eské pednášky na lyceu v Olomouci.

Originál. Praha. Museum král. eského. Bez adresy. Odpov na list

islo 27.

Velectný píteli!

Zde posílám 11 zl. 40 kr. na st[íbe] za 50 výtisk posled-

ního vydání Kralodvorského r[u]k[o]pisu. Obávám se, že jsem bucf

Vašnosti ublížil, prodávaje lacinji, než jste ráil ustanoviti, anebo

snad svým odkupovatelúm, prodávaje dráže, než byl Váš úmysl.

Nemohl jsem totiž zevrub rozumti listu Vašemu, kde stojí: ,Knh-

kupcum provisi dávám l

jA , ale pro Vaše žáky x '

% , tedy po 15 kr.

st.
1 Juž ale sestálo; rate prominouti, zdali možná jest. — Ped-

náším každý týden jednu hodinu o tchto klassických dílech naši

literatury a s potšením pozoruji blahodárné jich psobení. 1

Slušn též díky skládám za darovaný mn výtisk pedešlého

vydání [RK] a Poátkúv posvátného jazyka [slovanského]. Toto

druhé dílo Vašnostino juž jsem ml, daroval jsem je tedy mladíku,

o nm/ se domnívám, že toto siui na úrodnou pudu padlo.

1 Která bulla tu mlnina, nemohu zjistiti. V Holom. Novinách není

:minky o jednáni s Petranoviem. jen; potom se úastnil Jednáni o úpí

cirkevnich na lSském snme v KOméiŽí ve smyslu úplni- svobody ve

mi.

2 Božidar PetranOVU (1809 1874), právník ,i spisovatel srbothor:

tehdy poslanec na íšském snimi kromri:-*

1 Viz lisí fis :<>
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Užíváme zde, kde jen možná, svobody vyuování, odvažujíce

se na ledajaké fait accompli eským pednášením psychologie,

pírodopisu a mathematiky v druhém oddlení lyceálky- a j.,

akoli se obloha svobody ponkud mraí, anobrž na Morav ani

ješt jak náleží se nebyla vyjasnila. Radostnji to as v Praze vypadá.

Vašnosti všeho dobrého upím[n] žádaje a se vší úctou

Vaší vzácné pízni poruena se in, trvám povždy Váš

nejoddanjší

Holomouc 20./2. 849. Helzelet.

33.

J. Helcelet I. J. Hanušovi. Olomouc, 1849 srpen 7

.

Oznamuje, že poslal Hanušovi nábytek a sám vydá se na
cesty. Návrh na obsazeni stolice jazyka polského. Zimmermann
pijel do Olomouce. O vcech bytových.

Originál. Praha. Museum král eského. Bez adresy.

V Holomouci 7. srpna 849.

Tvj nábytek jsem vera na železnici šastn odevzdal i za

800 zl. st. pojistil. Dnes prý již odejde do Prahy, a ponvadž
assekurací jen na 5 dní platí, máš se v Praze zavas o nj hlásiti,

nebo v tamjším magazíne musel by se znova pojistit. Dnes jede

p. Šmidt, ingenieur, do Prahy i uložil jsem mu, by Tebe vyhledal

aneb aspo Tob v apatyce 1 o sob vdomost dal; zdrží se jen

kratiký as. I já dnes veer kídla roztáhnu a pustím se z Holo-

mouce. Stavím se v Hranicích a snad Klotildu 2 vezmu [s] sebou

do Vídn, bude-li chtíti. — Zde se nic nového neudalo, než že

pi sessí o návrhu pro zdejší katedru polskou 3 František 4 zaal, že

uitel polštiny na zdejším ústavu musí esky umti a že tedy

2 Viz list ís. 28.

1 Na Mstku byla lékárna Bedicha Willigka. jenž ml za ženu tetu

Hanušovu Bertu.

- Sestra pí. Hanušové, potom provdaná za zlatníka Ortnera ve Vídni.

O pobytu v Hranicích srovnej listy ís. 34, 50 a 65.

3 Na universit olomoucké byla 27. bezna 1848 vypsána stolice ei
a literatury polské. Aff. 1848, . 103. Viz list ís. 42.

* Dr. Bedich Franz, professor fysiky a mathematiky na filosofickéfakult,

od r. 1851 editel reálky v Salzburku, posléze prelát kláštera premonstrát-

ského v Nové íši.
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z kompetent 5 nemžeme žádného za schopného navrhnouti.

Direktora6 to mrzelo, dal hlasovat, a že tu bylo jen Kabeše
a mne, prošlo to jednohlasn vyjma direktora, jenž protiv tomu
jakési votum separatum odevzdal.

Tob se vede asi blaho; ani o Tob neslyšeti. Byl tu Zimmer-
mann, 7 dlat u nás curialia velmi lahodn. František je od nho
pólo získán; hrozn slabý to lovk; dost malá vc ním zatoí

a pak je zarytý jak pe. Uvidíme.^

Abych nezapomnl ješt o Tvých záležitostech domácích

;

Závodník 9 tedy stojí na oprav malby v pedním pokoji; i kázal

jsem tedy Laubové, by to obstarala. Pak jsou ti okna na spravení

a konen mezi odevzdanými klíi jsou 2, které se nehodí, totiž

jeden od sklepa, neotvírá, a jeden od druhého pokoje na pedku.
Kdyby se u Laury 10 neb u Tebe nenašly a Závodník na tom stál,

musil bys snad zaplatit, co pedlání tch dvou nepravých klí
by stálo. Kdybys nco v té vci sem psáti chtl, mohl bys to

uiniti na mou ženu, ale snad po nmeku, aneb to nechej, až já

se vrátím; není periculum in mora.

Ministerium Thun 11 Tob a Pražanm není snad úpln vhod

;

snad aspo rovnoprávnosti ve školách bude píznivé.

'' Oba byli Poláci, a to Jindich Suchezky, kandidát prof. ve Lvov,
a Josef Kluczinski, soukromý uitel eštiny a polštiny ve Vídni. Aff. 1849. is. 249.

6 Dr. Jan Šilhavý, direktor studií filosofických a universitní bibliotheká.

Tehdy ješt se podpisoval Ssylhavi; pozdji, dostav se do ech. pravopisem

aspo se poeštil v Šilhavého. K vci srovnej listy ís. 37. 45 a 50.

7 Dr. Robert Zimmermann (1824^1898), po Hanušovi, jenž od poátku
školního roku 1849 50 peložen byl do Prahy, professor filosofie na universit

olomoucké, pozdji v Prae a ve Vídni. K jednáni o\ stolici filosofie srovnej

listy is. 34, 36 a 38.

1 Helcelet byl proti Zimmcrmannovi zaujat, protože neodpovídal slibované

rovnoprávnosti jazykové, neznaje 'eštiny; viz list následující. František, t. j.

Dr. B. Franz byl povolnjší.
'' Patrn domácí pán Hanušových jako I.aubová jejich posluhovaka.
10 Laura, cho Hanušova, rozená Nádherná, dcera Jakuba Nádherného,

majitele tabániho velkoskladu v Praze a potom ve Vídni.

" Leopold Lev hrab z Thunu a Hohensteina (1811—1888). státník

rakouský. Dne 22. srpna 1948 stal se ministrem vyuováni, v kterémžto úad
provedl reformu gymnasijnt. Hanušovi nebyl .vho. protože se obával Thunova

sklonu ke zpátenictví : že právem, poznal i na sobi (list is. S2.) i na konkoi

: r. 1855, jen: byl z valné ásti dílem /'hunovým. Pražané nemohli zapomenouti

Thunova pátelského pomru ke knížeti Alfredu WindischgrdtZOVi, pokoiteli

Prahy, a vbec jeho jednáni za boui svatodušních. Školství eskt :mu Thun prospl

jen založením reál ':. vlastn však utrakvistických ; také hodí

minky, že na Slovensku uplatoval spisovnou eštinu.



. 33—34: 1849 SRPEN 7 — 1849 ZÁÍ 26. 65

Porouej mne Willigovým 12 a pozdravuj jinak známých a

mj se dobe.

Tvj starý Hlzlt.

34.

J. Helcelet 1. J. Hanušovi. Olomouc, 1S49 zái 26.

Oznamuje, že projessuru mathematiky misto Kabeše dostal

Mocník. O remuneraci Hanušov za pednášky. Kompetenti o pro-

fessuru filosofie. Má nadji pijíti do Brna. Charakteristika

vlastního stavu. O Hanušov domácnosti. O J. Langerovi.

Originál. Praha. Museum král. eského. Adresa Hanušovi eská. Razítko

pošty olomoucké 26. zái, pražské 27. záí. Odpov na list Hanušv is. III.

u V. Vávry. Hlídka {Brno. 1899). str. 14.

V Holomouci 26. záí 849.

Novinku, nepijdu-li pozd, pináším Tob, jenž i Tebe se

týká. Kabeš prý propadl; byl tu vera Mochnik, 1 jenž pravil, že

on na kathedru mathematickou zdejší juž od JMC. jest jmenován.

Zavírá to pro zdejší filosofický uitelský sbor a pro princip gleich-

berechtiguku krásnou šupku i štilec. Líto jest mi ponkud
Kabeše, jenž již myslel, že to drží, a juž si pantalony kupoval

a jiné svršky ku emancipaci od mnišství náležející. Bezpochyby

se bude ucházet o professuru na technice brnnské, 2 kdež prý

svdomitji na známost jazyka zdejšího hledíno bude. Konkursy

a zkoušky oustní prý 15. íjna i v Praze odbývati se budou. Tvj
plat co senior filosofické fakulty ale tím neutrpí ujmy žádné a peju

Ti štstí ku množství penz, ježto se Tob najednou shrne.

S platem ale pro 2. oddlení loské 1. lyceálky 3 jaks obojetn to

vypadá ; v Brn jsem slyšel, že mají jaksi chu nás se slavným

12 V rodin byli dva synové, s Hanušovými úzce spátelení: Dr. Ervín

Willigk, potom professor nmecké techniky (f 1887) v Brn, a MUDr. Bedich
Willigk.

1 Frant. Mocník, (1814—1892) mathematik slovinský; sborem doporuen
byl Kabeš, znalý obou jazyk zemských. Aff. 1849, ís. 246.

2 Vcházel se vskutku, ale opt marn, a sborem podporován. Aff. 1849,

íslo 428.

3 eské oddlení. Viz list is. 28.
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pochvalným dekretem (bez penz) odbýti. 4 Tof by ale pece bylo

dobrého píliš.

kathedru filosofie zdejší sešlo se 11 kompetent. Sdlím
Ti je tuto zkrátka, a mžeš-li, oznam mi brzo, co o kterém, zvlášt

z pražských, pro et contra víš.

1. Viktorin 5
z Gorice (piložil tištné a rukopisné díla o filo-

sofii a mathematice. Co do filosofických zdají se mi originální;

totiž nevšímají se filosof jiných. (Mluví dialekt tšínský).

2. Smetana/' kížovník z Prahy. Cech. Spisy žádné.

3. Náhlovský, 7 prof. pemyslovský. Cech.

4. upr,* prov[isorní] prof. filologie. eský literát.

5. Veselý, dr. phi[losophi]ae, 9 prof. humanitní z Chebu i
Loktu. Konkursy na sta; supplenturyatd. Rukopis ,Uber die Aesthetik'

ect. 1844. imprimatur (= jakás kritika Vischera; 10 zdála se mi

na oko jaksi pemoudrá; altklug.] esky, nevím, umí-li, ale ve

vysvdení má 1. klass.

6. Volkmann, 11 prov[isorní] prof. na Malé stran. Nmec.

7. Šmid, 12 Privatlehrer u eské aristokracie; homo novus.

8. Zimmermann; o známosti jazyka ani zmínku neiní. Pi-

ložil dv tištné díla, o Leibnitzových monadách a o Leibnitzovi 13

porovnaném s Herbartem. 14 Tato obdržela cenu v Dánsku; bylf

ale samojediný kompetent.

4 Po dlouhém vyjednávání vyplacena pece remunerace 60 zl. za hodinu.

Viz list ís. 38, 43 a 45.

:
' Ant. Viktorin, pozdji professor gymn. v Olomouci, byl uitelem Fr.

Bartoše. Viz: J. Bartocha, Z pamtí a života Fr. Bartoše (Tel. 1906), str. 42.

6 Dr. Augustin Smetana (1814—1851), filosof eský.
7 Dr. Jan Náhlovský (1812—1885), tehdy professor v Przemyšlu. jmenován

ádným professorem filosofie v Olomouci teprve r. 1852, posléze universitním

professorem ve Štýrském Hradci. Spisoval jen po nmeku.
1 Dr. Fr. upr (1821—1882), professor akademického gymnasia v Praxe,

filosof eský.
9 Dr. Josef Vesselý byl tehdy humanitním professorem v Chebu.
10 Bedich Iheodor Vischer (1807—1889), posléze professor na technice

ve Stuttgarte, aesthetik nmecký.
11 Vilém Volkmann ryt. z Volkmaru. filosof nmecký (l822 1S77). stal

se professorem universitním v Praze.
11 Dr. Ant. Schmid. tehdy uitel hr. Kinského.
13 Gottfried Vilém Leíbnitz (1646 17 Id), filosof nmecký.
" Leibnits Monaden. Wien, 1847. Leibnitx uná Herbart. Eine Var*

hung ihrer Monadologien. Wien. 1849. Jan Bed. Herbart (I77n -1841),

universitní professor a filOSOf nmecky.
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9. Hornstein, praktik[ant] u dvorské válené rady. 15 Neslovan.

10. Flugel, Hehrwissenschait. 1 '''

11. Dr. Rollmann 50 let starý, Štyršfan, Privatlehrer etc.
17

ím dále, tím více podobá se, že snad ješt letos do Brna

pijdu, kdež prý budu nmecky i esky pednášet; eské skripta

neb knihu budu si musiti mermomocí napsati. Budu ale míti

i pednášeti o spravování statk, Giiterverwaltung, pedmt to bez

literatury a jaksi nijaký; 18 v katalogu pednášek pražských stojí

juž od nkolika let, že Lumbe 19 to také pednáší.

Žádám Tebe snažn, abys bu sám nebo po nkom jiném,

asi Lepaovi, 20 hledl se domakat, podle eho Lumbe to uí;

a zdali jsou to jen skripta, bylo by mi velmi vhod dostati jeden

exemplá. Záleží mi na tom velmi; mohl by ses mi v té vci

rychlostí velmi zavditi.

Co se týká mého ostatního stavu a bytu, není nic nového.

Laura mi vždycky v Hranicích- 1 íkala, že já jaksi mermomocí
ecké (ovšem antické) náboženství chci obnoviti, a v tom ohledu

mne s Juliánem 22 slavné pamti porovnávala. A jsem proti té

cti se zdráhal, povz jí pak pece, že bych ml veliké laskominy

slaviti smutení obady slavnosti Adonisovy;'23 zpomínám-li na

blahé alkyonské dny 24 v Hranicích a porovnám-li je s nynjší

pustotou a podzimními mhlami, tu je mi opravdu, abych krásné

minulosti, aspo letnímu asu, pohební slavnost ustrojil a za

sliného umrlce hluboko v moll zazpíval i zatroubil. Ovšem

15 Ludvík Hornstein, praktikant c. k. dvorní vojenské útárny.
16 Byla to jakás filosofie náboženství, již mínil Flugel, professor z Videmu

pednášeti spolu s vlaštinou na uiversit olomoucké už poátkem roku 1849.

Viz dopis z Olomouce v Moravských Nov. 1849, ís. 6, snad Helceletv, jakož

Helcelet njaký as vbec dopisování z Olomouce do novin tch obstarával.
17 Chybjících podrobnjších údaj životopisných o nm i o kompeten-

tech ostatních nepodal mi ani C. Wurzbach, Biographisches Lexicon des Kaiser-

thums Osterreich ani Allgemeine Deutsche Biographie. K jednání o stolici

filosofickou viz list ís. 33.

18 K jednání o tom srovnej listy ís. 36 a 37.

19 Jos. Tadeáš Lumbe, professor techniky a hospodáský rada :• Praze.

Podle Wurzbacha na uv. m. tyto pednášky nevydány. Viz i Hlídku 1899, str. 91.

20 Jan Lepa.
21 Když tam byl Helcelet návštvou. Viz list pedchozí.
22 Julián Flavius Claudius Apostata (331—363), císa a filosof ímský.
23 Adonie, ženské slavnosti v ecku ku poct Adonida, miláka Afroditina.
24 '

'Akxoovíes ijtxépai, klidný as za zimního slunovratu, nazvaný tak

odtud, že prý za nho dixuúv, moský pták ledáek, sedl na vejcích.

5*
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staroslovanským zpsobem pak po poheb bylo by slaviti tryznu,

k emu bys Ty ovšem dobré pivo drazn schvaloval. Ale v,
juž ani to vídeské pivo nemá toho akcentu, jejž mívalo, když

jsme ho spolu nezištn, jen pro jeho vnitní cenu, pívali. Nyní

bylo by poteba juž njakého úelu, njakého Zwecktrinken, abych

se v nm tak nabažiti mohl. Ale toho, pohíchu, tuto není! (Málo

chyblo, byl bych se podekl, že toho s té strany Vltavy není. Než
chyba lávky! Na oné stran Vltavy, to juž je íše a Frankfurt!)

Nuž, jak se vede Tvé domácnosti v Praze ? Prázdniny jsouf pro-

dloužené. Máš-li pak ješt host; i juž Vás Vám ponechaly? Pro

hospodyn asi to byla krušná epocha. Jsou-li pak Laura i Róza- 5

a dti a vbec všechni Vy, jak náleží zdrávi? Róze a Laue zmínil

jsem se v Hranicích o eských krakovjácích a smutném osudu

Jaroslava Langera26
. Ty máš snad vypakovaný již Musejník od

[roku] 1844, tam je hned na zaátku nkolik krakovják na str. 12

a d[alší].
27 Mohl bys je jim vyhledati, zdali se jim budou ponkud

líbiti. Jest to jaksi juž zpv labutí Langerv. Xaípeze. Líbám Vás
všechny.

Hlzlt.

35.

J. Helcelet D. Slobodovi. Olomouc, 1849 zái 27.

Žádá ho o složeni útu za herbá, jejž by mohl dodati

pozdji. Má nadji dostati se na techniku brnnskou. Zprávy

rodinné a pod.

Originál. Praha. Museum král. eského. Adresa Slobodovi nmecká do

Rotálovic. Razítko pošty olomoucké 28. zái. druhého není.

V Holomouci 27. záí 1849.

Drahý píteli

!

Prázdniny a s nimi školní rok 1849 se chýlí ku konci i na-

stane mi složiti poet z pedmt vyuovacích, jichž jsem pro

kathedru pírodopisnou pikoupil, a vbec z vynaložených penz.

v-' Sestru pí. Hanušové, pozdji provdaná za Jind. Schmidu von Schmids-

felden. pednosta filiálky rakouské banky v Si. Hradci, tehdy bydlela u Hanuši).

" Jaroslav Langer (1806 1846) doiivoil, vypovdn byv i Prahy

v ústrani svého rodišt iíohdane. \'iz: Jos. Hanuš VLiteratueeské 19. Století, II.

37 M. 1844, Str. 12. Hrabnce na památku. Od Jaroši. I angera. /!'./
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Rád bych, aby do toho potu pišly i rostliny, ježto jste slíbil

sebrati a sušiti. Proež Vás žádám, abyste laskav[] hledl njak
mi je poslati. Kdyby se Vám však zásilka zdála po nkom jiném

nesnadná a snad Vy z jaké jiné píiny za nedlouho hodlal sám
zase jednou do Holomouce si zajeti, tož bych myslil, abyste snad

potom je [s] sebou vzal, ale kvitancí za obdržené zaplacení za ten

herbá bych poteboval co nejdíve. Rate mi tedy psáti, moc-li

tch rostlin jest a moc-li byste za n žádal, i uzaveli bychom
hned tu koupi; já bych Vám zaslal peníze a Vy mi kvitanci a

zásilka herbáe samého by potom vždy ješt njaký týden ekati

mohla, kdyby jen zatím na papíe vše v evidenci bylo.

Pes zimu ovšem by se zásilka herbáe ale odložiti nesmla,

jelikož se nyní jaksi okazuje, že já bych co nejdíve do Brna

k technice pesazen býti mohl. Nemám sice nic jistého erno na

bílém ; mže to ale každý den pijíti, ponvadž se ješt tento rok

pednášky na technice zanouti mají, jak se praví, asi 1. prosince,

tak že bych snad k tomu asu neb na nejdéle k Novému roku ml
býti v Brn, ped ímž bych musel zde vše v poádku odevzdati.

Doufám a peji, že od Vás co nejdív v tom ohledu dopis

uvidím, kdežto m za jedno i zpravíte, zdali jste všechni zdrávi.

My posaváde cholee jak náleží se bráníme a zdrávi jsme, až na

Boženku, která ješt následk zimnice celky prosta není.

Od prof. Hanuše, jenž Vám pozdravení a poruení své vzka-

zuje, máte u mne doplnní jeho tištných pednášek o historii

lidské vzdlanosti. 1 Nezasílám to poštou, protože se nadju pí-

hodnjší píležitosti. Srdené pozdravení mé a mé rodiny na Vás

i na vše Vaše. S úctou

Váš Helzelet.

J. Helcelet I. J. Hanušovi. Olomouc, 1849 íjen 3.

Žádaná zpráva zaslána. Návrh na obsazeni stolice filosofické.

O pomrech doma a nejistot stran Brna. Mošner churav.

Originál. Praha. Museum král. eského. Bez adresy a bez podpisu.

Odpov na list Hanušv ís. IV. u Vávry, Hlídka, 1899, str. 15.

1 Vorlesungen uber die allgemeine Kullurgeschichte der Menschheit, ge-

halten an der Univcrsitt zu Olmiitz im Jahre 1849 von Dr. I. J. Hanusch.

Briinn, gedruckt und in Commission bei Karl Winiker 1849.
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V Holomouci 3. íjna 1849.

Posílám Tob za jedno, akoli zvláš, žádaný hlavní poet
zdejšího vdovského ústavu. I Robert 1 nedávní o nj psal, jakož

jsem mu jej i poslal. Tvá charakteristika kompetent pišla práv již

po sezení i byla by mohla málo zmnit! Jelikož pi mathematice

rovnoprávnosti nebylo dosti málo šeteno ministerstvem, museli
jsme takoka na základu uenosti, spisy dokázané, navrhovat. Byli

jsme v celku jen Franc, Kopecký- a já s direktorem" shromáždní;

a tu navrhnuto: 1° Synovec 4
,

2° Viktorin, 3[°] váhalo se mezi

Pompem 5 a Veselým (!), jelikož od jiných ani ádek spisovních

prací piložen nebyl. Náhl[ovský], jehož se p. dir[ektor] bál co

nebezpeného pro jeho protekcí, tedy zcela vynechán ; uvidíme, co

si velmožní pánové ve Vídni ponou. Snad si našeho návrhu ješt

mén všimnou než pi poslední píležitosti.

O domácí misée nepíšu; nejsem dosti pokojen, maje tu

hosta Slobodu, jenž Ti vzkazuje i poruení i podkování, akoli

snad ješt nkterý arch Kulturgeschichte mu scházeti bude,

jen že nazpamt neví který. 6 Že jsem Ti o své domácí bíd jenom

vykikníky psal, 7 dlo se z pouhé kehkosti; a že jsem se ne-

svil úplnji, nestalo se, jako bych ped Tebou tajil, ale že sku-

ten bu marné, bu nesnadné jest psát o tom mén než celý

traktát. Budu-li míti kdysi více pokoje mysli a chuti k tomu,

uiním to, anebo odložím, až kdysi k ústnímu rozmlouvání. Jest

to vlastn nejapný boj principuv, jemuž pekáží s mé strany

i útrpnost s nechápavostí nelíenou a spolu i ohledy imperativní.

mém penesení do Brna nieho ješt nevím ; možná, že

bureaukratické nesnáze a pekážky to ješt o celý rok odloží!

Ostatn na jistou Guterverwaltung8 píležitostn se peptej; snažn
T žádám. Mošner leží od více 10 dní; má jakýs hluboký abscess

(nevím, zdali pakostniní) na pravém pedloktí. Vzkazuje Ti a

1 Robert Nádherný, bratr pl. Hanušové, úedník, potom zástupce generál-

ního sekretáe rakouské narodili banky ve Vídní.
3 Dr. Karel Libor Kopecký, ádný professor klassické filologie a aesthetiky

pi filosof, fakult v Olomouci, pozdji v Innsbrucku.
a

J. Šilhavý.

* Mínn Zimmermann, podporovaný chod šilhavého.

Kdyi Hanuš Obdržel professum ve lvové. Pomp byl po nm adjunktem

filosofie ve Vídni. Vskutku vsak navržen byl na tetím miste V. Volkma

filosofické stolici vic list ís

Viz dopis pedešlý a

Dopisu toho není. Viz list ís
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Tvým poruení; ovšem by mu pišla Praha jako deus ex machina/'

I pevor 10 drobet na choleru postonává.

Lycealist máme letos maliko, tém jen holomoucké gym-

nasiasty.

Srdený pozdrav a úctu vzkazuji Laue a jsem cele Tvj.

.17

J. Helcelet I. J. Hanušovi. [Olomouc], 1849 íjen 21.

Od posledního listu je pokojnjší. Volba hodnostáv univer-

sitních. Ohlášené pednášky. Nejistota stran pesídleni do Brna

trvá. Studenti a návštvapednášek Beckových. O vcech rodinných.

Hanuš v podezeni, že zmail jmenováni Kabešovo.

Originál. Praha. Museum král. eského. Bez adresy a bez podpisu.

21. íjna 1849.

Ješt nkolik ádk Tob, píteli Hynku.

Neodkládej snad psáni na mne z té píiny, že oekávám
od zpovdlníka roz[h]ešení, uložení njakého pokání (toho je dost!),

všelijakého nauení a[t.]d. Tžko o takových vcech psát, zdali se Ti

obzvlášt nezachce. I to vyprázdnní 1 mi bylo ponkud krisí a jsem

skuten pokojnjší, ano mžu íci, jsem jasný a spoádaný jako

kišál i hlacený nerost!

Také nahlížím a tuším, že universitní život T žádá a zajímá

více, než to v prázdninách bylo. Jsemf žádostiv zvdti, jak si ty

všelijaké filosofie v Praze poínati budou. U nás volení rektora

uhodilo na starého Jána; 2 doufám, že on s prorektorem Pach-

mannem nejsou špatná kombinace pro Holomouc. Ped tím volení

9 Mínil se ucházeti o professuru porodnictví na universit v Praze

po zpráv Hanušov v list svrchu uvedeném, že se v Praze uprázdni místo

pro Mošnera.

io Pevorem konventu dominikánského v Olomouci byl tehdy P. Stani-

slav Vobornik.

1 Narážka bu na dopis nezachovaný aneb na místo v dopisu pedešlém,

kde se dotkl svých pomr domácích.

2 Professor chirurgicko-medicinského studia Jan Jahn, nar. r. 1780

v Lipníku. Byl smýšlením ech. Volba jeho však nepotvrzena. Viz list ís. ti.
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byli dkanové I. Vieser 3
a prodk[an] Kukcr; 4

II. Horák 5 a pro-

dkana nevím ; III. Ján, prodkan Reislin ;" IV. Kopecký, pro-

dkfan] Franc.

Šilhavému srdce puká, že se má rozlouiti; 7 podivný lovk!
Pednášky jsme ohlásili: Franc o mechanice (z pohodlnosti),

Moznik o analytické geometrii, o juridicko-politické arithmetice;

Kopecký: Aristofanesovu 'Eipyviq (!), ale i Cicerona De nátura de-

orum; Ficker (jejž vždy ze sessí vyluujeme 8 a protiv nmuž, že

u volení rektora byl pítomen, hned naped u rektora jsme zadali

ohrazení, proti všem konsekvencím, které by on neb kdokoliv z toho

mohl odvozovat), Ficker tedy mimo historické vci i všeobecnou

ethnograíii; já mimo oekonomii a eštinu: anatomii a fysiologii co

úvod do zoologie! Pochybuju ale, že dlouho tu pobudu, akoli

nic officiálního ješt jsem neobdržel; jen vím z dobrých pramen,
že se tyto dni mezi Brnem a Vídní o mne telegrafovalo, zdali

mám v Brn 1200 zl. podržeti, i jen 1000 dostati! Jak se Ti

to líbí? Ale z Vídn rozhodnuto, že podržím 1200, ale bez kon-

sekvencí pro mého nástupce. Z toho uzavírám, že mohu co nevi-

dti obdržeti povolání na nové stanovišt.

A jak pak, odpus, o té jisté dobrovd ješt ani muk?
Pobádej trochu Lepae! 10

Student v lyceálkách je zde dost, v první 105. Moc-li je

vyšších, nevím ; snad nemnoho. Obanské právo suppliruje bratr

Beckuv 11 a pednáší spolu tentýž pedmt esky; má poslu-

cha posud as 4.
1 - Laura psala též o Božence a[t]d. — Boženka

77/. Dr. Fr. Kristián Wieser (1800—1866), professor biblického studiu

Nového zákonu.
4 Jan Kutschker (1810—1881), professor etílické theologie, potom dvorní

fará a posléze arcibiskup vídeský.

'' Ond. Horák. JUD., professor léfinlho, obchodního a smneního ;

6 MUt>r. Jan Reislin. professor therapie.

W,7 býti jmenován školním radou (zemským inspektorem) v echách.

Viz dopis ÍS. !
>' <' I i

Pro nekorrektni chováni ke sboru a k direktoru. pt\ \<:en také

rnOVU 1850; ul<' brzy nato pidlen ministerstvu kultu <i I

9 C Uung. Viz lisí

" JoseJ Beck (1814 1887), posléze nula nejvyššího soudu

SUpplOVal Obanské prdVO takous! ViZ dOp Byl bratrem .'

Ant. Jaroslava Beka li potom ,. I; dvorního I

knihtiskárny ve Vidní, otce ministrpresidenta Vladimíra barona liecka

Pozdji mil lích i Bartocha, l
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pijela z Brna, na cest maje paroxysmus nový. Iy 14 dní ale již

jest bez zimnice; jen vera jaksi byla podezelá. Ostatek jsou

zdraví. Zákonem oprávnná od onehdejší krisi si moude poíná, 14

a ne moudeji, než od pírody dáno. Líto mn jí, že co trpí,

myslí, že to urážka subjektivní, což pec vlastn je nehoda objek-

tivní. Nevím, porozumíš-li tomu galmatiaši; ale dnes nic víc o tom.

Dominikáni a erný 15 mají T v podezení za píinu, že

Vilímek 16 nezstal zde. Pišlo to onehdy k tomu, že jsem p. er-
ného v pítomnosti Šilhavého notn sesekal; i pevor 17 jaksi se

durdí. Mžeš uhodnout, že mi pro to ani vlas neošediví ani neod-

padne. Bu zdráv a vesel.

38-

J. Helcelet I. J. Hanušovi. [Olomouc], 1849 íjen 28.

Dožaduje se jeho pátelských rad. Vlastní charakteristika.

O pomrech domácích. Oplaceni dluhu nežádá. Projessura filosofie

ješt neobsazena. Pstováni tlocviku odloží do Brna. O svých

spolenících. O své liknavosti ve psaní do novin. Rád by ho

navštívil.

Originál. Praha. Museum král. eského. Adresa Hanušovi eská do Prahy.

Razítko pošty olomoucké 28. íjna, pražské 29. íjna. Podpisu v listu není.

Odpov na list Hanušv ís. V. u V. Vávry, Hlídka, 1899, str. 16.

28. íjna 1849.

Pedobe zmínil jsi se, píteli, o oné przranosti, která je

k udržování pátelství u vzdálenosti tak potebná, i slibuji Ti, že

jí budu hledti s mé strany udržeti; a není otázka, zdali v T
dvuji, anobrž nanejvýš mn na živém spojení s Tebou záleží,

vida co chvíle, jak mi z tenat sebeklamu, k nmuž mám takovou

zpropadenou náchylnost, pomáháš, poznávaje mne lépe než kdo-

koliv, proež také Tvá rada snadnji u mne prchodu nachází

než íkoliv.

V mé povaze je znamenitá jakási kehkost, nedostatek energie,

neaktivnost a la Werther i á la baron Eduard v Goethov Wahl-
verwand[t]schaften, které dlužno jest se brániti a snad i možná

13 Viz list ís. 35. " Cho Helceletova. Viz list ís. 36.

18 P. Ant. erný, kaplan posádky olomoucké.
16 V. Kabeš. 17 P. Stanislav Voborník.
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se ubrániti, když ji lovk zná a nenávidí jako já; i nemohu se

tomu klassickému mistru dost nadiviti, že byl v stavu tak se v tyto

charaktery vmysliti, jsa sám jim tak nepodobný. i ml by on

skuten v mladších letech podobnou stránku v sob mívati, jejížto

pevrácenost tak mistrn ped sebou vyobraziv tím vítznji pe-
konal, což by i mn k boji srdnatosti pidávati muselo.

Co se týe ubohé holky, 1 v Tvém posledním listu s ne-

uprositedlným nožíkem objektivnosti rozpitvané, ano, co se týe
vbec ženských, musímf si hledti, vru, hluboko vštípiti, abych

já, zrovna já více než kdokoliv, nikdy v bližší stýkání s nimi

se nepouštl, nebo nikdo snáze než já s onou mazavou subjektiv-

ností o svou svobodu sám se nepipravuje, a to posléze na ujmu

i milovaných, jako milujícího.

Co se týká nynjšího stavu mé domácnosti, je ticho jako na

lodi, kde spolu plující nahlížejí, že není možná vystoupnouti bez

zmáení se, neku-li bez horšího. Když pijela Boženka z Brna

as ped 3 nedlemi, pivezla ji nejstarší švagrová,- i pobyla 3 dni

u nás; povaha prudká a ponkud pánovitá. Zvlášt naprotiv ní

bude v Brn potebí si hned s poátku vci v dom svém uspo-

ádati, i byl jsem se žen již naped zmínil, že bude v první

dob v Brn mezi námi boj, ponvadž chci radji první mrzutost

než poslední. I podala se píležitost hned zde k pedbžní šar-

vátce. Zaala o Šemberové, že muž pro pílišnou ctižádost a uené
i vlastenecké vrtochy zcela jí zanedbává a ona tedy nešastná

proto k onomu pobožnustkáství že zabloudila, a manžel že pec
má také povinnosti ku své choti, kterouž má blaženou uiniti atd.

Slovem, cílilo to snad i na mne, aneb odpovídáním mým náhodou

brzo na pole princip spoleenských se to pesunulo; zkrátka.

povadili jsme se notn a já se velmi zetedln vyjádil, že muž
není oblažujícím nástrojem pro ženu a že, když muž ženu mén
miluje než tenkráte, když byl ženichem, anebo když již ona

mu stala lhostejnou, že tu není pomoci hledati ani u advokáta,

ani u faráe, nýbrž že žena rozumná musí hledti á tout prix

S mužem dobe vycházeti a blaženosti své v dítkách a v jejich

dobrém vychováni nalézati a(t.]d. a[t.]d. Zkrátka, udala se pHleiiti

tak drazné se vyjáditi, že jsem pevn rozhodlán, drive na nejh-

to nechati pijíti než na njaké nepirozené zproneveni

sob. I psobilo to dobe; Nv.i-rm.i odjela velmi pozorlivá a ,

vétivá ke mn a taktéž z Brna \ záležitostech našel
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psává a žena má s resignací v její ovšem nelahodné položení se

hodí a s odhodlanou pokorou tém ke mn se chová. I tším se,

že bude v Brn míti více píležitosti, ujíti té její zdejší osamlosti,

které nejen já, nýbrž i ona píinou jest.

mém pesthování do Brna nevím ješt nic. Stran dluhu

Tvého nechtj se starati, akoliv ješt vždycky o naší remuneraci 3

ani muk. Pro pesthování mi bude shry pomoženo, ponvadž

nežádám pre; 4 a pak mi Tvj dluh bude vemi vhod pozdji,

nebo mi strhují nyní msín 33 zl. 20 kr. st. taxy, což mi v Brn,

kde nebudu míti remuneraci za supplenturu eštiny, velmi trpké

bude. Nestarej se darmo, však já bych se hlásil, kdybych si jinde

snadno pomoci nevdl, a potom mi to bude, jak bych to nalezl.

Ptáš o se zdejší filosofii?
5 Neníf jí. Nemáme ješt professora,

a ekajíce ho co den, nemáme i supplenta. Zkoušky se odkládají;

s eskými zvlášt bude zle, když pijde Nmec. Tob v Praze

peji mnoho zdárných poslucha a dobrého zdraví tla i ducha,

k tolika práci.

Co píšeš o gymnastice, již pedtím jsem si byl umínil uiniti

v Brn, kdežto též takový ústav jest;
6

i zde bych snad ješt v mém
provisorium na msíc listopad v takový spolek vstoupil, kdyby

bylo možná nkolik spoleník sehnat. Otto není proti tomu.

Uvidíme!

Veer v kavárn se scházím tém denn s Pízou 7 a Beckem, s

jenž suppluje obanský zákon esky a nmecky. V onom má 5,

v tomto asi 24 poslucha; vtší snad poet bude Slovan

ve Vídni a v Praze, i ne? Se strany Tvé výitky o dopisování

do novin, 9 nevím, mám-li se omluviti plaností doby i zdlouha-

vostí, s kterou se jaká novinka až k mým uším dostane, ale snad

abych zhola ekl: Mea culpa! Zdá se to býti jakási kletba ve

mn, já si mnoho (snad) myslím, ale neumím promluviti, leda ve

spolenosti vaší, kdežto vy mn drobet jazyk rozvážete. Tak je

3 Viz list ís. 34.

4 Jsa úedn peložen, Helcelet ml nárok na to, aby mu bylo sthování

zaplaceno.
b Viz list ís. 33.

6 Soukromý ústav tlocviný, jako byly v Praze; z nich teprve vznikly

potom spolky tlocviné.
' Kristián Piza, továrník v Olomouci. Jiní psali jej Bíza; tak uvá-

dn také ve zprávách Moravské Národní Jednoty.

1 Josef Beck. Viz dopis ís. 37.

Šlo zvlášt o Moravské Noviny, do nichž také Hanuš piln dopisoval.
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mn i s klevetním písemním. Fakta nejsou a raisonemens

žádají opatrnosti a taktu, kterého nemám tolik, abych o nkoho
neklopýtnul. Tak in camera, u sklenice, to mi jde snáze. Poshov.

Ptáš se, zdali na vánoce do Prahy pijedu? Jak bych si to

pál ! Avšak posud nevidím velkou možnost v nynjší mé kritické

dob. Málo scházelo, že bych si byl nyní o Všech svatých na

4 dni k Vám zaletl, na vzdory koiiny, kterou bych si zase

dom dovezl. Nebof mi skuten u Vás tak blaze bývá, že roz-

louiv se s Vámi, musím tžko samot pivykati. íkám: Vy,

mysle pi tom zvlášt také na Lauru, nebof Ty se zdáš s ní

srostlý býti, lak se zdáte i mn; i asto jsem si ekl, jaký asi

bys byl Ty bez ní a ona bez Tebe. Pozdravení srdené Tob,
Laue i Róze i dtem, slovem: Vám.

D. Sloboda J. Helceletovi. Rusova. 1849 listopad 24.

zmnách v osudu pátel. Prosí o chybjící archy z Hanu-
šovy Kulturgeschichte. Žádá o výmnu podobizny Šemberovy za

Hurbanovu. Zdráva-U Boženka Helceletová?

Originál. Brno. M. Helcelet. Adreso Helceletovi nmecká do Olomouce.

Razítko pošty holešovské i olomoucké 25. listopadu. ástenou odpovdi na
jest list ís. I".

Na Rusav 24. listop[adu] 1849.

Velevážený Pane a Píteli!

Od toho asu, co jsem ml potšení s Vámi a drahou Vaši

rodinou se pobaviti, 1 leccos se již promnilo: p. prof. Klácel složil

úad pednosty u Jednoty, 1
p. Šembera opustil redaktorství Mor.

Novin a stal se professorem ve Vídni,'' brzo snad i Vy Holomotic

zanecháte a odeberete se do veselého Brna. as bži a my \ C

Dutám, že jste zdrávi, jako i my, Šastnjší však, že obcujete

.s lidmi, a niv jen s horami. Noviny a jiné tení jsú naše kdejaké

avy a vyražení. / pán Hanušova spisu ,Kulturgeschichte dei

1

8. íjna 1849; podle dopisu ls
J Moravská Národní Jednota; stalo se tak dne 15. listopadu 184

mbera byt jmenován pro/t tsorem >;; a literatury esképi uni\

redaktorem eského pekladu iiského

nika.
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Menschhei 4 mn chybí, jak jsem pravil, vskutku nkolik arch
z prostedu, a sice arch 6tý až do 13. incl[usive] ; mám toliko poátek

po 80tú stranu a pak od 209té strany do konce. Budete-li tedy

kdy psáti panu Hanušovi, ratež laskav to pipomenuti, le by

ml snad výtisky samé celistvé, v kterémžto pádu nechtl bych

jej obtžovati. Brzo bych byl nco zapomenul: nebylo by Vám,

prosím, možno p. Šembery podobiznu mn penechati? Chtl bych

Vám za ni Hurbanovu navzájem dat.
5 Rate drahé paní choti Vaší

hlubokú moju úctu vyíditi; zstávám se vší šetrností

Váš upímný ctitel

D. Sloboda.

Práv se rozpomínám na to, jak jsem se s Vámi pi želez-

nici luil, a že se mi Vaše dceruška, práv píchozí z Brna, smutná

býti zdála. 6— Je zdravá malá Boženka? Líbám Vaše roztomilé dítky.

40.

AI. V. Sembera J. Helceletovi. Víde, 1849 prosinec 30.

Peje mu štstí k jmenováni do Brna. Oznamuje smrt syna

svého Pemysla. O svém postavení ve Vídni. O své map Moravy.

Vzpomíná dra. Mošnera. O svých posluchaích. O zmn bytu.

Originál. Brno. M. Helcelet. Bez adresy.

Ve Vídni 30. pros[ince] 1849.

Drahý Píteli!

Práv se dovídám, že ministerium na dotaz výboru zemského

strany Vás rozhodlo, abyste byl pesadn do Brna. Vypravoval

mi to p. Koistka, 1 vera od císae za prof. geometrie do Brna

ustanovený, jenž o té vci mluvil s ref[erentem] vládním radou

Kollerem. Budte tedy pipraven, až Vás dojde intimace. Já Vám
peji od srdce štstí, že vyjdete z Holomouce, akoli žádám, by

se Vám a jmenovit rodin Vaší v Brn lépe vedlo než mojí,

kteráž nikdy na spokojenost v Holomouci zapomenouti nemže.

* Viz listy ís. 35 a 36. Helcelet pipsal si k tomu tužkou: ,NB. 6. 7. schází ;

8, 9, 10, 11, 12 je u mne; 13. schází.'

5 D. Sloboda byl švakrem Jos. Mil. Hurbana. Viz list ís. 47.

Viz list ís. 35.

1 Karel Frant. Koistka (1825—1906), geodet a zempisec eský, v letech

1849— 1851 professor techniky brnnské, potom pražské. Také Helcelet a ostatní

první professoi techniky jmenováni dne 29. prosince 1848.
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Slyšel jste již, že nám zemel náš miláek Pemysl. Chtl
jsem rodinu ochránit od cholery a zavezl jsem ji v ervenci do

Mýta; avšak tam panovala spála, Pemysl ji dostal, pece však, a
dost bídný byl, z ní vyšel ; byv ale s pivolením lékaovým ve

4. týdni po nemoci po železnici vezen do Brna, zachladil se a

dostal vodnatelnost dutiny mozkové, na kterouž nemoc po 6 ne-

dlích 12. t. m. skonal. Nemoc a smrt tato byla píinou, že po-

savade manželka a dítky mé jsou v Brn a snad teprva v 10 dnech

se za mnou do Vídn pesthují. Slyším, že i Vám dceruška stn,

-

i lituji Vás srden.

Moje postavení ve škole jest píjemné, jinak ale nezakusil

jsem tu mnoho píjemnosti, a ím blíže tu a onde pihlížím, tím

více oškliví se mi ten zdejší svt ošemetný. Nezbývá mi ale tolik

chvíle, bych Vám to vylíil.

Moje mappa 3 piln se ryje. List první vyjde nepochybn
v únoru a druhý v beznu. Nepochybuji, že Vám uiní zadost

radikálností nomenklatury a vyvedením umleckým. Brzo podám
do tisku i popsání Moravy k mapp píslušné 4 a historii litera-

tury eské s krátkou chrestomathií pro školy. 5

Dra Mošnera pozdravujte srden a vyite mu, by mi nepokládal

za zlé, že jsem mu nedal posud písemní vdomost o smrti Pe-
mekov, jakož by bylo slušno bývalo. Bylf jsem po nkolik

nedl velmi zasmušilý. To vc je jistá, že kdyby byl Pemek
spálu dostal v Holomouci a byl býval pod opatrováním nezapomi-

nutelného dokt[ora] Mošnera, po tuto chvíli byl by zdráv poska-

koval a neležel by v roveku.

O dokt[orovi] Ottovi praveno tu, že prý jest ženat aneb brzo

se ožení; jest tomu tak?

Váš p. švagr Móller náleží mezi posluchae moje, a sice

pilné a výtené, jakož v kollegium mám zapsané duchovní, m-
šany a mnoho úedníky. Vbec jest poslucha na vzdáleném

Theresián" 90, kdežto jinde jest jich 10, 20 neb 40.

2 Viz list fis

Mapa zemi moravské. S ástmi pohraniními Slezska, ech, Rakous

a Uher. Vydána byla teprve 1863 ve Vidní o I listech.

' Zstalo rukopisem.

iny ei a literatury eskoslovenské, iejichi I. díl. obsahující

vek starší, v 1. vydáni vyšel teprve r. 18

šlechtická akademie teresldnská ve IV. okrese na Favoritem

mou \hirii Teresii r. 174
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Oznamte úctu mou své vzácné paní a dítky pozdravujte.

Bytem jsem nyní v Bellegardském dvoe v mst . 582, 5. schody,

4. posch[odí]. Po Tech králích pesthuji se na Silnici 7 do Uherské

ulice (Unger-Gasse) . 364, do téhož domu, v nmž pebývá Kollár s

se svou Minou a Liduškou. Nájmu budu platiti 220 zl.

Mjte se na všem dobe a šastn a zachovejte v laskavé

pamti Svého oddaného pítele

AI. V. Šemberu.

11.

J. Helcelet I. J. Hanušovi. [Olomouc], 1850 leden 6.

Omlouvá se pro list choti jeho zaslaný a žádá za další

pátelství. Nemá ješt intimátu o svém peloženi. Nová volba

rektora. Dkuje za pímluvu u Tyla stran si. Lorenzové.

Originál. Praha. Museum král. eského. Adresa Hanušovi eská do

Prahy. Razítko pošty olomoucké 6. ledna, pražské 7. ledna. Odpov na listy

Hanušovy ís. VII. a VIII. u V. Vávry. Hlídka. 1899, str. 92—94.

6. ledna 1850.

Že jsem Tebe, akoli necht, urazil,
1 stalo se; i nezáleží na

mn, aby se to odestalo; ponvadž ne, jak koho uhodím, nýbrž jakým

smyslem a úmyslem uhozený ránu bere, zpsobí urážku. Považuji

ale za svou povinnost žádati Tebe, abys to mé urážlivé psáni

ješt jednou nepedpojat prošel, bys, možná-li, uznal, zdali byl

tón listu mého vážný a pathetický, kdežto lze každé slovo na

vážky klásti, ili naopak, aspo v onom osudném míst, humo-

ristický, kdežto šlehající sám sebe více bije než druhého. Že jsi

mi upímn vytknul nemístnost i chybnost vkradlých se pomr
mých k Róze, vdn jako od pítele jsem pijal; jsemf ale nyní

tak avaiuooapxo co do rozpoložení mysli mé, že jsem se beze

1 Landstratie.
s Jan Kollár (1793—1852) jako evangelický správce duchovní v Pešti

r. 1848 bojoval proti Košutovcm slovem i perem a octl se proto i v nebezpeí

smrti; za to r. 1849jmenován mimoádným professorem archaeologie slovanské

na universit ve Vídni. Odtud úzké jeho styky s AI. V. Šemberou.

1 Listem zaslaným spolen pí. Hanušové i seste její Róze. Dopisy

Hanušovy Helceletovi z doby po Hanušov list VIII. nedochovány; proto

myln soudil V. Vávra (Hlídka, 1899, str. 94), nemaje tehdy korrespondcnce

Helceletovy po ruce, že nastala na */t roku pestávka v jejich dopisování.

2 Tlo bez krve.
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všeho pathosu pipravoval rad Tvé uposlechnouti, jenom že z toho

mohla pojíti mrzutost v dom Tvém; a že jsi mi tak zpíkra za-

kázal, dopisovati Laue a Róze spolen, ponvadž Ti nelibo ísti,

co píši té, a libo, co oné píši, to snad sám pipustíš, že mne to

drobet poškádliti smlo, akoli i pipouštím, že jsi neml jasný

úmysl, mé osoby tak pyšn se dotknouti; ostatn jsem byl a jsemf

celky bez vášnivosti, ve které bych byl mohl úmysl míti Tebe

opravdu uraziti.

Tolik tedy pro objasnní se strany mé. Že hnv Tvj bojuje

s vdností ke mn, to mne bolí pro tuto poslední, i pál bych,

abys sob touto ve svém hnvu pekážeti nedal; nýbrž hle
mne, jemuž jsi byl pítelem po dv léta, i v onom osudném do-

pisu zase naleznouti nahlédnutím, že pi oné urážce, snad píinou

nejapnosti mého slohu, více Tvé náhodné domnní nežli mj
úmysl psobil. A tak doufám, že ne naše pátelství pi dvouletém

každodenním obcování na illusi, nýbrž naše písemní [nejpohod-

nutí na klamu a nedorozumní se zakládalo.

Co se týká mého pesazení do Brna, nemám ješt intimací,

nevím tedy, stane-li se to náhle i pozdji; na každý zpsob po-

bude ješt rodina má v Holomouci až do ponkud lepšího poasí;

chtl-li bys mi tedy psáti, piš jenom sem; kdybych tu juž i nebyl,

list tvj pece se mi dostane.

Noviny universitní jsou zde pro Tebe jist ne bez zajímavosti.

Náš volený rektor Jahn 3 od ministerstva nebyl uznán, ponvadž
chirurgické studium není fakulta a nad to Ján sám ani doktorem.

Pikroeno tedy pod prorektorem Pachmannem k novému volení

pedvírem. Byl tedy poádek na fakult filosofické. Pachmann

pedkládal, že to snad naši fakultu velmi v nesnáze pivádí, an

práv v jakémsi slabém stavu se nachází; Ficker konen suspen-

dován 4 (ale s celým platem), já s jednou nohou v Brn, Mozník

novus homo; Smídt, 6 mj nástupce v pírodopisu, ješt neohlášen

;

filolog Kcrgcl" a filosof Zimmermann (ten ješt nepišed), mimo-

ádní professorové; nezbývá tedy než dkan Kopecký a prodkan

Franc; navrhuje tedy (Pachmann), aby se jako s mnou éro

alo voliti z fakulty theologické. Kopecký siln protiv tomu mluvil,

že by to byla urážka fakulty filosofické, a hlasováním konen,

3 Viz list ÍS
• Ne však trvale. Viz list ís 16 a J. Bartocha, Ušty filologické 1907,

str. 246.

' MUl>r. Herm. Maximilidn Schmidt
f>r. Vilém Kergel, mimoádný professor filolo
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jedním hlasem, ustanovilo se, by se volilo poádn z fakulty filoso-

fické. Já hlasoval pro France, ale zvlášt snad theologové pro-

razili, že vtšinou jednoho hlasu byl volen za rektora Kopecký.
Budeme nyní znovu voliti dkana, jímž musí býti Franc, a pro-

dkanem Mozník. NB. Rector magnificus stojí jakožto supplent na

gymnasium skuten pod praefektem ! ! !

7 Pachmann prý bude co

nejdív s velikým platem povolán na universitu vídeskou
; patrno,

že chtjí Víde jak náleží kanonicky pojistit a upevnit.

Dkuji Ti za spšné vyplnní prosby mé s strany Loren-

cové. 8 Jsemf žádostiv, co bude Tyl psáti. Že holka neumí hudbu
a zpv, bude snad pi nynjším stavu našich divadelních poteb
nesnáz. Bu zdráv!

Helzelet.

J. Helcelet A. V. Šemberovi. Brno, 1850 únor 6.

Dkuje za zprávu o svém jmenováni. Boj o rovnoprávnost

na technice. Peje mu štstí ve Vidni. Jak bude obsazena stolice

jazyka eského v Olomouci, nejisto. Mošner zstane v Olomouci.

Originál. Praha. Museum král. eského. Adresa Šemberovi eská. Bez

razítka. Odpov na list ís. 40.

V Brn 6. února 850.

Drahý píteli!

Konen jsem zde v Brn i dkuju Vám za zprávu, kterou

jste mi o mém osudu v posledním svém psáni dal. 1 S velikým

spcháním byl jsem do Brna pozván a nyní tu sedím a nemám
poslucha, ponvadž se Dieblovi povolilo ješt první semestr

skoniti, naež teprv jeho posluchai na techniku se pesthují.

-

Jsemf žádostiv, jak to pjde s rovnoprávností, 3 ve které já

mám zaátek uiniti ; nebo i p. Koístka nemá žák pro lesnictví

7 Tak slul pedstavený gymnasia tehdejšího.
8 Dcera kromížského uitele Fr. Mirovita Lorenze, jež se hlásila k di-

vadlu prostednictvím Hanušovým u Jos. Kajetána Tyla (1807—1856). Tyl ídil

tehdy od r. 1846—1851 jako dramaturg eské hry za editelství Hoffmannova.
1 List ís. 40.

- Fr. Diebl pednášel ve smyslu tehdejších osnov polní hospodáství na

gymnasiu a Helcelet ujal se pednášek teprve v polovici bezna. Mor. Nov.

1850, ís. 58.

Techniku v zásad usneseno založiti jako ústav rovnoprávný pro oba

národy v zemi ; jen pod tou podmínkou mlo býti na ni vnováno zemi slíbených

120.000 zl. po usnesení snmovním ze dne 24. ledna 1849.

6
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a pednáší zatím v pípravním oddlení po nmeku. 4 Záleží vše

na žácích, aby se kategoricky pro eské pednášky hlásili, nebof

p. direktor 5 zrovna to nebude podporovat. Malinkou pedbžní
šarvátku jsem s ním juž ml i zdá se, že protiv mým dvodm
se neosmlí pímo odporovati. Ostatn professoi svorn zastávají

princip rovnoprávnosti i jsou všechni, až vyjma Auspitze, jazyka

eského aspo v obyejném obcování mocní. 6 eskou techniku

ale vrn ve skutek uvésti ješt bude mnohá léta a mnohé pokusy

potebovati. Prozatím jen co bych mohl já letos juž zaítím fait

accompli uiniti.

Nehody a neštstí, jenž Vás v posledním ase potkaly,"

srden jsem litoval i doufám, že aspo juž zase zdráv jste a že

poznenáhla i s rodinou ve Vídni blaze zdomácníte. Jen si dejte

pozor, aby se Vám tam všichni neponmili; je se tomu co

brániti.8

Pednášky o eské ei a literatue v Holomouci se petrhly

mým odjetím; nebylo hned jiného supplenta i eká se co nejdíve

ustanovení ádného professora. Jsem žádostiv, bude-li za ten plat

chtíti Konený 10 neb Macenaur (neb kdo to dostane) do Holo-

mouce jíti. Nejpimenji zdálo by se mi Macenaura tam dáti

a sviti mu i pednášení o ei polské, za kterou ustanoveno

400 zl.
11 na rok; tak by ml dohromady 1000 zl., s ímž by pece

bylo možná obstáti. 12 Brnnská kathedra na akademii ped snmem

Doložiti údaje týkající se techniky píslušnými akty nebylo mocno.

ježto mi nebylo volno do nich nahlédnouti.

'• Dr. Florián Schindlrr.

1 Zárove s Helceletem bylijmenováni professory Jos. Auspitz, V. Hrubý,

Dr. Bedich Kolenatý, Bern. Quadrat. K. Koístka a Dr. Flor. Schindlrr (Mor.

NOV., 3. ledna 1850).

1 Zvlášt smrtí Pemysla Sembery; viz list ís. 40.

1 Syn Šemberv Vratislav Kazimír jako žurnalista nmecký ve \'idn;

se nám skuten potom odcizil, dcera však uchovala si vroucí vlastenecké

smýšleni v duchu otcov podnes.

9 Viz list cis. 8, pozn. 8.

'" Jan Konený (1815 1887), uitel jazyka eského ve Vídni a spiso-

vatel rzných píruek uebných jazyku eského, byl ve všech néi vrzích na

obsazeni této stolí

" Aff. 1848, ts. lni Stejná remunerace ustanovena i pro pražskou

icipolštiny, pro vídeskou však 50i cky byl vypsán konkurs zárove
den i kvtna 1848. Viz /

Obsazeni stolice jazyka a literatury eské již vbec nedošlo.
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nebude snad obsazena. 1:! Mošnera a jeho rodinu zanechal jsem

v dobrém zdraví, až na starou babiku. Proskakovala ped n-
jakou dobou povst, že Jungmann 14 v Praze bude [dán] na pokoj,

kdež pak by byla vyhlídka pro Mošnera ; tak ale prý starý Jung-

mann tím ádem, jejž obdržel, znovu prý omládnul a ješt je na

svém míst. Kdyby holomoucká universita penesena byla, aneb

aspo chirurgické studium tam pestalo, mohl by Mošner na n-
jaký zvláštní ústav babický do Brna penesen býti, ehož bych

si velmi pál. 15 Má rodina je ješt v Holomouci až do velkonoce; 1 ' 1

litujeme, že jsme Vaši rodinu zde juž více nezastali. 17

Vzkažte úctu mou Vaší p[aní] manželce a pozdravení dítkám

a zpomete si nkdy na svého s upímnou vážností a pízní Vám

oddaného pítele

Hlzlt[a].

43.

J. Helcelet I. J. Hanušovi. Brno, 1850 duben 13.

Remuncrace snad brzo dojde. O nesnázích svých na technice

a v nové domácnosti. O spoleenském a národním život v Brn.
O jednání s knihkupci stran knih Hanušových. Rád by se podíval

do Prahy.

Originál. Praha. Museum král. eského. Adresa Hanušovi eská do Prahy.

Razítko pošty brnnské 13. dubna, pražské 14. dubna. Podpisu v list není.

V Brn 13. dubna 1850.

Tvj list, píteli, v nmž mi o vyšetení jistých dat a ísel

v Holomouci píšeš,
1 potkal se s tou nehodou, že došel do Brna po

mém odjetí do Holomouce, tak že se mi dostal teprv po svátcích 2

když jsem se do Brna vrátil. S strany našeho požadavku na

" Professorem eštiny na stavovské akademii stal se po Šemberovi Ant.

Matzenauer.
11 Ant. Jungmann (1775—1854), bratr Jos. Jungmanna, professor porod-

nictví pi universit pražské, byl tehdy na žádost lékaské fakulty vyznamenán
ádem Leopoldovým.

1 •'• Ale nestalo se tak. 16 Viz list následující, pozn. 2.

17 Viz list ís. 40.

1 List ten nedochován ; o Hanušovi šlo, vidti z listu ís. 46, poznámka 5.

2 Svátk velikononích užil Helcelet ku pesthováni rodiny své, jež

dotud zstala v Olomouci. Viz list ís. 42.

6*
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finance za naše supplírování v 2. oddlení lyceálky 3 byl jsem

podal Kopeckému pohánku i urgens pod záminkou mých poteb

neobyejných v nynjším mém stavu sthovacím; on však mne
žádal, abych toho nyní nechal, ponvadž od jakéhosi pítele ve

Vídni dostal hodnovrnou zprávu, že vc ta, byvši u dvorské

útárny ku vyjádení, byla tam nejen schválena, jakož velmi

slušná a skromná, nýbrž referent navrhl o 5 zl. více k našemu

navrženému platu za hodinu. (Byl totiž referent bývalý úzce spojený

kollega Kopeckého). Vc tedy jest u ministerstva. Zde o ní ,špadón

s dravým kloboukem'4 nemže nic vyšlakovati, jako by jí ani

nebylo. Jest mi líto, že to tak na sebe nechá ekati, ponvadž

dobe chápáni Tvoje nesnáze, a jen T žádám, abys ohled na Tvj
ke mn dluh 5 nekladl na váhu Tvých starostí. Ovšem že jsem

tomu penzu též juž musil vykázati místo, kam jej strím, ale

musí a proto mže to ekati, až to konen jako vše dobré

shry spadne.

Že jsem kalichem slastí mého pesthování, jakož zárove

uloženého mi pevezení oekonomické sbírky celky nasycen

a pesycen, mohu Ti upímn se vyznati, aniž vím, brzo-li budu

konen na vršku té povodni plavati, aneb na blahou pevninu se

moci dostati. Jsemf co do školních a kabinetních poteb ,homo

nullius', nebo zemský výbor ani o dotaci nechce vdti a ministerstvo

i aspo direktor oekává zaopatení nejen potebných rozmnoženi

a vtší dotací mé kathedry zrovna od zem;6 a nežli se to vy-

bojuje, mám bh ví co všecko zíditi, a nevím z eho.

Doma juž aspo to nekonené seno, sláma, plátno a papír

od vypakování z pokoj zmizel, ostatn však je mi okolo žaloudka

i v jeho sousedství tak plan a bez chuti, že bych si pál nkolik

dní pobýti s Tebou, zdali bych mohl snad ponkud oživnouti.

Poteboval bych veliký, veliký dávek emeice (heleboru),

abych mohl hodn zakýchnouti aspo, anebo radj srdcem

jednou se zasmáti.

Divíš se, že jsem volil tak obojetný píbytek; 7 uinil jsem

to úmysln ohledem na zenu, aby nebyla tak osamlá, ím.

i mn více svobody získám. Nevím však, co s tou svobodou

Viz list ís. 14, ' Neznámo, na koho tím nai

Viz lis! ÍS

i závada vbec tžce ohrožovala pronikavjší rozvoj pas

HelceUtova na technice. Viz: Festschri/t der k, k. technischen Hochschule in

Hriinn :ur Irirr ilirrs fnfzigjhrígen físirhrns (ilriinn. 1899), Stl

V dome tchánovi v Janské ulici kiir iil potom .?.' do smrti.
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zapoíti. Náš veejný život v Besed a jinde až dosavad málo mi
zajímavosti poskytuje, a sice nejen vinou mou, subjektivní, nýbrž

snad i z objektivních okolností a dvod; a soukromý? —
Jednota 8

jest tak erná 9 jako noc bez hvzd, a sice ne teba
náhodou, nýbrž nutn, ponvadž to neerné v ní, jakož vbec
v Morav jest v takové menšin, že tém ani není. Píští tvrtek 10

máme všeobecné shromáždní, volení výboru atd., a já radj bych
doma na njakou podagru v posteli ležel, nežli tam voliti a bezdky
volenu býti. Nestýská se mi vru po Holomouci, ale jest mi tak

jak onm, jenž dlouhá léta ve vzení zdomácnli, a když mají na

svobodu pijíti, žebroty se bávají. V, i Tob, akoliv jsi z jiného

než já deva utvoen a akoliv i v Praze neležíš na ržích, i Tob
by se zde hrozn stýskalo — v svt veejném zdejším.

Než abych se zase vrátil k vcem. Zbytky Kulturgeschichte 11

mám zde od Poláška a od Neugebaura. 12 Polášek mi zaplatil

8 zl. 27 kr. a Neugebauer zaplatil 3 zl. 51 kr. Pana Hudce, 13 po
nmž bych to byl mohl poslati, nevidl jsem pro odjezd mj do
Holomouce. Šilhavému nedal jsem poslané 4 archy nmecké Lo-

giky, 14 ponvadž prý nemá ješt první ti. I od Kulturgeschichte 15

má prý jen prvních 5 arch. Máš prý bibliothece posílati po

p. Šafaíkovi, 16 kdež to dostane ex offo, bez platu.

Pan Slavík 17 a Neugebauer mi íkali onehdy o Tvé Gesch[ichte]

d[er] Filosofie, 18 a že prý Neugebauer Ti psal, Ty ale že prý jsi

mu neodpovdl. Nevím, co jsi ml odpovdti neb initi, ale

hledali jaksi mou protekci u Tebe strany ohlášení a schválení toho

s Mor. Národní Jednota. Viz životopis.
J Knží tvoili zejména v Brn samém valnou ást lenstva.
10 1S. dubna 1850. K vci srovnej list ís. 45 a pílohu ís. 2.

11 Viz list ís. 35.

12 Knihkupecké firmy v Olomouci.
13 P. Hubert Hudec, len ádu piarist, gymn. prefekt a potom editel

v Jind. Hradci, dvrný pítel Bratránkv i Klácelv a prostednictvím roz-

vtvené jindichohradecké rodiny Kallinovy také Hanušv.
14 Hanušova Handbuch der Logik. Prag, 1850.

ir
' Viz list ís. 35.

,|; Knihovna universitní v Olomouci mla jako státní ústav bezplatné

spojení s universitní knihovnou v Praze, kde byl knihovníkem P. J. Šafaík.
11 Fr. Slavík, knihkupec v Olomouci.
18 Geschichte der Filosofie von ihren Uranfangen an bis zur Schliefiung

der Filosofenschulen durch Kaiser Justinian. Mit Beigabe der Literatur vom
allgemein kiilturhistorischen Standpunkte entworfen von Ign. Joh. Hanusch
Briinn, Wimmer, 1849.
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jejího zboží. Nuže, myslím, co Ty budeš vdti uiniti pro toto Tvé

dít jako otec, to poslouží i jim jako kupcm; více zajisté se

jim beztoho nepropjíš.

Co se týká Tvého seniorátu 1 '' v Holomouci, nevím nieho,

nebo pi mém posledním tam pobytí nebyla e o tom, jelikož

list Tvj jsem ješt neml. Budeš tam musiti asi sám psáti.

Pukne-li led nad naší remunerací (to asi znamená Flussigmacluinuj

do svatého Ducha, rád bych s tím blahovstím zajel do Prahy,

snad by se mnohému se všech stran z dopisu povstalému nedo-

rozumní tím blaze podailo vyhovti. Šavli a pistole ovšem nesm!
bych pivézti; 20 mám ale ješt mnohem protinárodoprávnjší zbra
od Tebe pilku. Bu zdráv a tolikéž všichni Tvoji.

I l.

J. Helcelet I. J. Hanušovi. Brno, 1850 duben 17

Úty za knihy Hanušovy. O pedmluv k Hanušov Nástinu

logiky. Posila ukázku z J. Ev. Bílého jako doklad rázu tehdej-

šího spisováni.

Originál. Praha. Museum král. eského. Bez adn : podpisu.

V Brn 17. dubna 850.

Práv jsem, píteli, od Matouše 1 zvdl, že Ti od redakci

posláno vera 10 zl. st., což by bylo mohlo s mou zásilkou pod

jedním poštovským platem jíti; ale tak my malí lidé vždy mu-

síme více daní a regalií platiti než velekupci a bohái; to juž

jest ironie uvyklá pauperismu. Posílám Ti tedy 12 zl. 18 kr. st.

za Kulturgeschichte, a sice 8 zl. 27 kr. od Poláška i 3 zl. 05 kr.

od Neugebaura, 2 peje, aby toho bylo více aneb aby to bylo v stavu,

vtší díru ve Tvých financích zacpati. Doufám pece, žes mi dobe
rozuml, totiž že jsou to peníze, které jsem od onch pánu juž

okolo Nového roku sebral; byl by to trpký klam, jak mi vera

Píplatek seniorátní, jenž podle tehdejšího zpsobu náležel nejstarším

lenm shon) pro/essorských. K jednáni o nim srovnej lisí

Narážka na stár obleženi v Praze, který od 10 kvtna U
do 16. srpna 1853 a ta nhož ovšem dívjší nošeni --bráni bylo nepípustn.

Mat Ir. Kldcel, tehdy ihetrrdaktor Mor. Sovin. do nichž také Hanuš

píval astými dopisy i Prahy pod Šifrou i Dopisy takové byty redakci

honorovány.

\'i: list ÍS. '•> a dopis pfedei
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na okamžení na mysl pišlo, že snad omylem se domníváš, že

jsem nyní ped odjezdem z Holomouce nco od nich dostal

k onomu potu novoronímu, což ale býti nemže, ponvadž juž

nic za nimi nemáš, o em bych vdl já. Co se týká Tvých

starostí o onen malý dluh z doby Tvého sthování pro Závodníka,

Frice a[t]d., neodrážím jej, ponvadž není naspch. Dlá to, jak

píšeš, 3 zl. 30 kr., od kterých však se musí odraziti 15 kr. za

kolkovaný arch, který jsem od Laury pevzal ; zbývá tedy

3 zl. 15 kr.

Nyní dost o tch zpropadených potech. Co se týká Tvé

pichlavé pedmluvy k Logice, 3 peju, aby Ti pohnutí žlui ku

zdraví sloužilo, o emž ostatn nepochybuju ; jinak však mnoho
dobrého neoekávám, vida, jaké neisté puchy a duchy svobodný

tisk (!) a veejné mínní za našich dn snáší trpliv. Na okážku

ve píloze Ti posílám prbeku od p. Bílého, 4 jenž prý jest jeden

z tch málo upímných, ale zteštných i šílených, na nž podle

zpráv duševních léka a pírodozpytcú jaro velmi bouliv psobí,

jako na kocoury v beznu; ti ostatní beztoho snad jen z ctižádosti

a podlosti horlejí.

Koním pro dnešek zkrátka, nebo pohání mne všelijaká

pilná práce. Bu zdráv; a tolikéž Vašemu turnujícímu5 doma
spolku.

/. Helcelet I. J. Hanušovi. Brno, 1850 duben 27.

Gratuluje mu ke zpráv o remuneraci. Známostí s Kalli-

novými a pomr k Bratránkovi. O valné hromad Mor. Nár.

Jednoty a funkcích svých. Tší se k Hanušovým. O svém stavu.

O M. Kallinové. Pozdravy.

Originál. Praha. Museum král. eského. Bez adresy a bez podpisu.

3 H. J. Hanuše Nástin logiky na základ metafysickém. Praha, 1850.

Pedmluva (str. I—XN) míí proti odprcm pstováni filosofie v echách.
Viz list ís. 16.

* Dr. J. Ev. Bílý, jako Helcelet rodem z Dol. Kounic, zemel jako fará
v Dol. Loukách (1819—1888); dopisoval hojn do novin a složil adu spis
populárních z oboru historického a pod. Na kterou ukázku zde Helcelet naráží,

nejisto; není dochována.

5 Hanuš i s rodinou pstoval piln tlocvik.
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V Brn 27. dubna 850.

Mžeš se domysleti, píteli, že mne poslední Tvé psaní od 25. t.

[m.]
1 píjemn pekvapilo, nejen v ist i sprost egoistickém, nýbrž

[i] sympathetickém ohledu, to jest ohledem na Tebe. Peju, aby

i seniorátní požadavky Tvé co nejdíve odbyty byly. 2 Ostatn

p. František8 mne ješt nepoctil dopisem, na kterýž ekám, abych

i své kvitancí do sv. Holomouce vypravil. Co mi píšeš o píjezdu

Kalinovic, 4 nevím, zdali se mi dostane té píležitosti s ní se sejíti,

a to by ztžka nad devnou konvenienní visitu se podaiti

mohlo; za jedno s Kalinou 5 sice jsem za dobe, ale málo se na-

vštvujeme; za druhé s p. Tomášem'' je to ješt drobet he; stal

se v nejnovjší dob v takové míe popem, že se mne jaksi

vzdaluje a já že jej nemohu hledati.

Ve volební bitv posledního všeobecného shromáždní 7 Ná-

rodní Jednoty stály sob zaryt dv strany naproti, ve jichžto

jedné já a v druhé on stál, a že ona zvítzila a ta podlehla, ne-

mže, zdá se, hned zapomenouti.

Jest to záležitost tak malicherná a bezchutná a pece zase

tak vážného principu se dotýkající, že se nemohu více do toho

zde pustiti, jelikož bych nemohl jasný obraz nastíniti; ponechám

si to na ústní zábavu. Doufám, že pijedu na letnice, a tolika

dstojností a úad zde se na mne bezdky sesypalo, že z toho

bídný stav zdejších našich záležitostí vysvítati mže a že by

i možná bylo, že by mi nco úmysl mj pekaziti mohlo. Uvalili

na mne starostství Jednoty, 8 starostství Besedy a redakci nekalendáske

ásti kalendáe Jednotního, 9 v kterém posledním ohledu ješt mnoho

píspvku se eká, sazei ale juž si zuby brousí.

Novinka Tvá o Šilhavém, 10 jestliže jsem jméno dobe cell.

nanejvýš pekvapila mne, a juž smšno jest pro našince neiní

pekvapenu býti. Ostatn vidíš, že tu mnohé vci nevíme, a mohu

i ujistit, že u Vás doutám o mnohém zvdti, co by mne zají-

1 Nedochováno; ale patrn Hanuš oznamoval mu. že dostanou remuneraci

za vyuováni v eském oddleni lyceálky. Viz list ls. 34.

v i: list ls. />'. " B. Franz.

* Maric Kallinová z Jind. Hradce, pozdji provdaná za MUDra. Karla

Zimmra.
Alois Kallina. l Bratránek.

Dne 18. dubna 1850. Vi: lis;

\for. WárodnlJednota. •</<'.

'" Stal S školním ratlou neboli :,m. inspektorem V Ceckách, káti /"<>-

také pravopisnou pemnu svého jména v šilhavý. Viz list .
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malo, píjemn snad nepíliš. Stav mj subjektivní jest jakýsi

nevyslovitelný, jako ped zemtesením; závidím Ti Tvou ne-

umoitelnost. Za notné zasmání njakému pyramidálnímu nesmyslu
nebo šprýmu dal bych pár let takového žití, jak je žiju.

O Marii 11 nepíšeš, zdali zde zstane na delší as i jen na

návštvu. Co narážíš na notný kus djinstva života Tvého, jehož

ona svdkem i djištm byla, má pro mne jen abstraktní a ne-

uritou zajímavost v Tvé nepítomnosti; i ta, obávám se, musela

by ješt ztenena býti vymenou stízlivostí bratra jejího a paní

švagrové její. — Ostatn uvidíme.

Jinak peju srden, abyste byli všichni u Vás hodn zdrávi,

když k Vám pijdu, nejen ohledem na Vás, ve kterém vždycky

to musím páti, nýbrž i ohledem na mne, abych co nejvydatnji

koistil s nkolika málo vzácnými dnmi, které se hned zase

sotva opakovati mohou.

Srdené tedy pozdravení, na brzké shledání.

J. Helcelet I. J. Hanušovi. [Brno], 1850 kvten 4.

Potvrzuje mu píjem dlužných penz. S M. Kallinovou dosud

se nesetkal. Podává zprávu o žádaných spisech. O lánku
Hanušov pro Koledu a Koled vbec. O návrzích a zprávách

jeho. O píjezdu do Prahy. Pobízí k brzkému posláni rukopis.

Originál. Praha. Museum král. eského. Adresa Hanušovi eská. Ra-

zítko pošty brnnské 5. kvtna, pražské 6. kvtna. Podpisu v list není.

4. kvtna 850.

Peveliký ten kámen, na njž jsi sob tak dlouho naíkal, 1

že T, píteli, na prsou dusí, šastn se z Holomouce se spšným
pípisem Františkovým 2 na mne dovalil, a hle, mne pranic nedusí

a netlaí, jakkoliv jsemf toho mínní, že i u Tebe nepoteboval

a neml tak strašnou mrou, nýbrž radji jasnou vílou býti,

upomínající Tebe bez hryzoty na nelíené pátelství vzdáleného.

Úroky za pjku, které jsi mi popál, cht mne seznámiti se za-

jímavou Marií," pomeškal jsem zpozdilý až posud vybrati, od-

11 M. Kallinová.
1 Dluh Helceletovi. Viz list ís. 38. - B. Franz.
3 M. Kallinovou pi její návštv brnnského bratra; viz list cis. 45.
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kládaje to na tuice. 4 Ku strašné dmíncc, kterou ta krásná ne-

pítelkyn o mn má, pidá tato má nedbalost ješt pívažek,

povíš-li jí o tom, žes mne vybídl k tomu, bych ji vyhledal. Než,

myslím, není veliký rozdíl, od ženštin milovánu neb nenávidnu

býti ; nejhe jest, lhostejným pro n býti. A tak bych, zaneve-li

ona na mne, pišel bez zásluhy a náhodou k tomu, že by si mne
všimnula, kdežto bych o své ujm toho snad nedovedl.

Nyní hned po holkách pro pokání nco trancendentního

o duši. Rukopis Štítného, jakého Ty hledáš, 5 tu není nikoliv, ani

s jménem, ani bez jména, jak praví Chytil.

Než nkolik inkunabulí podobného, jak hledáš, titulu,

ale bez auktora, jest tu, jejichž tituly tuto sdluju:

1. Dyalog aneb rozmluvám' pobožné ducha s duší, v kterémžto

duše naíká nad svými bídami, tžkostmi a pokušeními, kteréž

ji zde na svt obkliují; a k bohu ve svém úpní o pomoc se

obrací. Duch pak ji potšuje a v doufání pravém pi bohu usta-

vuje, okazováním jí, že po nynjších trápeních šastný cíl a od-

mna radostná vyvolených Božích oekává. Vytlaeno v Starém

mst Pražském u ddie M. Danyele Adama Veleslavína 1609.'

2. Dyalog, to jest rozmluvám' Ducha s duší, jenž slov pí-

prava k smrti, kterýž prve v položení kratším vytiskován jest

1520. Paulus Olinecensis. 7

' Svátky svatodušní, kdy Helcelet minii jeti k Hanušovým do Prahy.

Mínn již v list ís. 43 a tu rukopis obsahující .rozmlouváni duše

s svdomím', text Štítenský, jenž podle udánipísae pedmluvy k budiSínskému

rukopisu Štitenských ei besedních tvoil .druhé knihy' pedlohy jim opiso-

vané. Jos. Jungmann podle zprávy Bokovy udal tv lánku Tomáše Štítného

Rozmluvy nábožné'. Rozbor staroeské literatury. II. 8), že tato. nyní v rulu-

budišinském chybjící druhá ástka rukopisu, totiž rozmlouváni duše s svdomím
.nachází se V jiném rukopisu u p. archivá Boka v Brn', a vyzval, marn
však, Boka, aby o díle tom podal obšírnjší zprávu. Nedokav se odnikud

zprávy o tomto rukopise. Hanuš, jenž se tou dobou obíral Štítným, hledal

rukopisu v Bokové pozstalosti, ale mam. Pro jistotu však ješt r.

žádal Bratránka a Chytila, pozdji pak listem fis. 42) i Helceleta. aby mu
zjistili, není-li rukopisu toho v pozstalosti Bokov. Zprávu o tom i o vý-

sledku pátráni (nalezen jen záznam Bokovy zprávy Jungmannovi) Hanuš
i s výatkem z tohoto listu Helceletova podal ve svém Rozboru filost

Tomáše ze štítného dle .Rukopisu ei besedních' (Praha, 1852), stí

ámkOU tou pispl mi dr. St. Souek./

Dialog aneb rozmluvám . . .Jiího Hikasta. Viz: Jungmann. His

IV, 1831. Jiík Dikast z Mirkova
\

I >66 16 >'">. administrátor konsisto,

a spisovatel náboženský.

psáno místo Paulus Olivecensis. Pavel z Meziíí (Olivetu), jenž

i 1534 Viz los. Jireek, Rukovii k djinám literáti.'
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3. Rozmlouvání a hadrování tí osob, totiž štstí s chudobou

a neštstí od Mikuláše Konáe z Hodíšfkova 1547/ V Novém mst
Pražském u Jána Kosorského.

4. Ctibora z Cymburka knihy Hádání pravdy a lži 1539.''

lánek Tvj pro náš kalendá pislíbený 10 bude vítaný; hle
jen, abys neurazil tch, protiv nimž elí; jest páti, aby první

roník co možná všem stranám pokoje dal, ne-li se zalíbil; po-

daí-li se jemu dobrou povst získati (a dobrý odbyt!), pak se

mže juž smlej do toho neb onoho bludu rýpnouti. Co do for-

mátu kalendáe, je papír, tisk, sloupce jako Austria od Salomona 11

ve Vídni vydávaná, tedy nejvtší oktáv, 2 kolumny na stránku
;

písmo pro lekturní ást švabach i fraktura asi jak v Austrii. Vý-

tisky zvláštní, jež bys žádal, myslím, že se Ti bez nesnází od

Jednoty na poet honoráru popejí; jen by pelamování sazby

více mén stálo, kdybys mén i více od formátu kalendáního se

odchylovati chtl. Že mže rukopis latinou psán býti, nepotebuju

Tob zkušenci napovídati.

Co píšeš o Stanislavovi 1 - a Vilímkovi, 1 " odrouji svj hlas ;

nebo vyvinula se mi jakási velmi silná idiosynkrasie proti vší té

uniform 14 jako u mnohých pi pohledu na pavouka neb na oboj-

živelníky. Ostatn uvidíme! Než bez dobrého mlnického nejsem

v stavu v takové spolenosti 10 minut obstáti, aby se mi všecek

žaloudek i s játrami neobrátil.

Musejník s elakovskou moudrostí 15 ješt jsem neetl, ne-

dostav ho ješt; nerozumím tedy dobe Tvé zpráv. Co se týká

mého píjezdu, nedá se pi bludikách bh tak uriti jak u ádných

XVIII. vku (Praha 1875—1876), II, str. 60. Vydání tohoto není v Jungman-

nov Historii.
s Mik. Koná z Hodíšfkova, knihtiska a spisovatel historický i nábo-

ženský (f 1546). Knihtiska zde jmenovaný slul Jan Kososký z Kosoe. Viz

J. Jireek I. c, I, 381 a 398.
'•' Ctibor Tovaovský z Cirnburka (1437—1494), zemský hejtman markrabství

moravského, napsal .Hádáni pravdy a lži o knžské zboží'. Tiskem vyšlo

v Praze r. 1539.

10 O vzdlanosti dávnovké Slovan, praotc našich. Koleda. I, 1851,

str. 114—123. Helcelet jako opatrný redaktor bál se jen, aby se jim necítili

doteni konservativní knží. Srovnej k jednání o nm listy ís. 48, 49, 51 a 55.

11 Jan Michal Salomon (1793—1856), mathematik nmecký, vydával

kalendá Austria, v nmž obsaženy byly lánky z rzných obor vdomostí.
1J P. Stanislav Voborník. Vi V. Kabeš.
14 Knžské.
18 Kalendáík z písloví slovanských. Sestavil Fr. L elakovský. M.

1850, str. 206 n.
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hvzd. Z Brna se odjíždí bu o 2V2
v n °ci (0 aneb ve 12 hod.

v poledne.

Zdá se mi, že mohu voliti jen hodinu tuto poslednjší

;

budu-li však moci odjeti juž v pátek 17., jak dle chuti mé jest,

i teprv v sobotu, nedá se naped pevn uriti. (My totiž míváme

v sobotu, tvrtek a já pednášky vbec jen dopoledne.) Ten train

ale jist do Prahy dojíždí v noci; nutno tedy vyspati se v hospod
a teprv na dobré jitro se Vašnostem objeviti.

Ostatn že v ohledu na trápení zvíátek jsem nkdy ješt

veliký romantik, svdomí si z toho dlaje, když co host pod Tvým
písteším bezdky trampot a nepoádk v domácnosti nadlám,

nemohu zatajiti. I ekati v nádraží na mne nebylo by ani zapo-

tebí, neb znám Krakovskou ulici dobe, a sám [íslo] 1307 1 '

naleznu snadno.

Zatím mj se dobe a vesele.

Ješt nco o kalendái. Docházení rukopis juž brzo pote-

bujeme. Pospš tedy, mžeš-li. A scházíš-li se s paní Zapovou, 17

která nám slíbila lánek o Huculech, pobídni ji ve mém i Jednotiném

jmén. Rád bych na tuice vaše oba rukopisy vzal [s] sebou.

17.

J. Helcelet D. Slobodovi. Brno, 1850 kvten 5.

Dkuje za byliny pro Mor. Nár. Jednotu a žádá za píspvek
do Koledy. O výmn podobizen Šemberovy a Hurbanovy. Hurban
zaslal píspvek do Koledy. Zprávy rodinné.

Originál. Praho. Museum král. eského. Adresa Slobodovi eská do Ro-

tálovic. Razítko pošty brnnské 5. kvtna, druhého není. Odpov na list

éís. .? s a ješt jiný nedochovány.

Drahý píteli

!

Confiteor mea culpa, mea maxima culpal Nemohu jiným

heslem dopis svj zanouti, kdežto jsem juž tolik Vašich vzácných

listu opominul vas zodpovídati.

Byt Hanušv.

I luna ntii i Wišniowskich-Zapovd (1825 1856), choi spisovattié

K. V. /ti/ui. lánek její uveejnn v Koled (/. stí 133 117) rod titulem

Obrazy ze ilvota Huculv, horákv karpatských. Srovnej k vci lis
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Váš dopis na starostu 1 tím Vám zodpovídám, že se Jednota

v záležitostech njakých Vašeho okolí na Vás co dvrníka obrátí

a že vdn pijímá vzácnou Vaši zásilku bylin-' a hledti bude

jich co nejlépe užíti. - - Dále jakožto starosta a ponkud i co

redaktor ítární ásti kalendáe našeho žádám Vás, abyste slíbený

lánek ze života valašského 3 ráil co nejdíve pichystati a zaslati,

jelikož kalendá juž se tiskne a na brzkém vyjití prvního roníka

zvlášt záleží.

Co do soukromých našich potah zpravuju Vás, že jsem

Kittlovu Floru 4 obdržel, a že Vám použití Vimmerové 5 milerád na

další as popeju. Ohledem na dopis Váš, 6 kde jste mi psal o vý-

mn podobizny Semberovy s Hurbanovou, lituju, že to bylo v as
mého nastávajícího sthování z Holomouce, ím se stalo, že jsem

sám u sebe nedospl ku rozhodnutí v té záležitosti, a tak znenáhla

vc ta posuvnula se v pozadí; nyní však jsme tak vzdálení, že

Vám pímjší cesta bude, onu zámnu Šemberovi samému
navrhnouti.

Od Hurbana vera nám došla zpráva i výjimek z povstání

na Slovensku r. 1848, což zajisté bude velmi zajímavé. 7

Mne a mojim se zde v Brn dosti líbí, a jest tu vlaste-

neckých trampot a nesnází dosti.

Žena má a dti spojují se mnou vzkázání mnoho pozdravu

a úcty Vám a Vaší rodin.

Odpuste a nemstte se, že kehké mé tlo dobré vli v pá-

telství se nkdy pronevuje, a zavje-li kdy píznivý východní

vtýrek do parús Vašich, bude nás všech velice tšiti, Vás u nás

uvítati.

S upímnou laskavostí a úctou

Váš starý

V Brn 5. kvtna 850. Helzelet.

1 Starostou Mor. Nár. Jednoty byl totiž už Helcelet sám.
2 Odbor pírodovdecký zaizoval pro Jednotu sbírky pírodnin, z nichž

vnoval potom menší celky školám. Z dárc bylinami pispíval zvlášt D. Slo-

boda. Viz listy ís. 71, 74, 115 a 147.

a Valaši Moravští. Koleda, I (1851), str. 123—133.

* Dr. Martin Balduin Kittel, Taschenbuch der Flora Deutschlands zutn

Gebrauche au/ botanischen Excursionen. Niirnberg, 1844.

5 Chr. Fr. Wimmer, Flora von Schlesien. 1832, 1840 at.d. Autor, botanik

nmecký, žil v letech 1803—1868.

8 List ís. 39.

7 Obrazy ze slovenského povstání v r. 1848. uveejnné anonymn
v Koled, I (1851), str. 76—95.
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48.

J. Helcelet I. J. Hanušovi. [Brno], 1850 kvten 27.

Žádá o zapomenutý rukopis Hanušv. Vzpomínky a pozdravy.

Originál. Praha. Museum král. eského. Bez adresy a bez podpisu.

27. 5. 850.

Když jsem od Vás odjíždl, píteli, rozmýšlel jsem, co asi

tenkráte jsem zapomnl, a juž se mi zdálo, že nic; ale najednou

si vzpomenu, že jsem Tvj rukopis pro kalendá 1 nevzal s sebou,

a to mne jak náleží mrzelo. Domýšleje se, že snad spolenost

Eitelbergrova- T mže tolik zajímati a zamstnávati, že si na onen

rukopis sám nevzpomeneš, odesílám ve spchu tyto ádky s prosbou,

abys rukopis bez prodlení na poštu dal a nám zaslal. Nebo
sešlo se jich práv jiných nkolik a musím sazem juž dávati

a dávati, i bylo by si páti, aby lánky podle pedmt stejno-

rodých ponkud systematicky se rozdlily. 3

Dojel jsem šastn ve snu a bez koiiny a jen drobet se

rozmazanému po mlniin a ješt po nem stýská. Do kláštera 4

pjdu teprv dnes odpoledne a odevzdám Tomáši' a Matouši/5 co

jsi jim po mn poslal. Po mém odjezdu byl jsi s holkami ješt

snad na procházce? Neodlehily sob vzdychnutím, že konen
byly vyproštny z polonevolného chodní se mnou, které se dlo
jist jen Tob k vli a ne mn? Obzvlášt myslím to o Marice, 7

nebo 1'inébranlable (nevzrušebná, podle polského newzruszony)

nedá se tak bezdky a protiv vlastní vli vzrušiti a ušetí si takto

litování a žel.

Což pak bude s zejtejší besedou, na kterou Róza8
je zvaná?

Ml bys ji zavésti, teba by tak neprosila, jak by mla.

Pro spch musím uzavíti dopis mj, vzkazuje svou nelíenou

úctu, aneb jak se tomu íci má, i pannám i Laue, tak moudré

a srden dobré. Bu vždy zdráv a dobré mysle.

1 Viz list ís. 16.

3 Rudolf Eitelberge OOtl Edelberg (1817 1885), redaktor listu Wiener

Zeitung, po r. 1859pouze jeho literárnípílohy, zakladatel rak. umilecko-prmysh-
• Vídni.

Stalo se. První roník Koledy má 7 oddílu teni mimo ást kalendání,

výklad zákonu a seznam trhu.

* Augustiniánský klášter na St. hrne.

i Bratránek, u Fr. Klácel.

w Kalllnová.
v

R, Sádherná.
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NB. Pi tení p. Giovanni Boccaia zpomete si vespolek

i na mne, bude-li se Vám co obzvlášt líbiti.

49.

J. Helcelet I. J. Hanušovi. [Brno, 1850 erven kol 15.]

Nkteré poznámky o zaslaném rukopise a pílohách. O otázce

národnostní. Touha po pražské spolenosti pátelské a plán cesty do
Drážan i do Prahy. O Fryn. Povsti o Klácelovi. Pstuje tlocvik.

Originál. Praha. Museum král. eského. Adresa Hanušovi eská do

Prahy. Razítko pošty pražské z ervna, brnnského není. List není datován

a na razítku itelný jest pouze msíc, den nikoli, ale z obsahu, zejména
z narážky na dododaný rukopis, jest patrno, že se tsn pimyká k listu

pedešlému; kladu jej tedy as do polovice ervna. Podpisu v list není.

Rukopis Tvj, 1
píteli, i s pílohami obdržel jsem a vdn,

a ne bez zardní pijímám, nevda, jak se Ti s strany tchto
z dluhu odsloužiti ; aniž vím, kdy Ti mám obrazy k Piereru 2 po-

slati nazpt ; snad až je kdysi sám pinesu ? Co do illustrací

k Dekameronu musím jen litovati, že naposledy nyní sám kusý

exemplá máš, zdali ádkm Tvým dobe rozumím. Rukopis jsem

prohled] a ponkud dané mi svobody oprav použil, i kdybychom
byli spolu ho etli, byl bych ješt proti nkterým vcem oppo-
sici zdvihl, které nyní musím nechati neznaje pramen, z kterých

asi jsi vážil. Jen to, odepíšeš-li mi brzo, mi povz, odkud to máš,

že snmm íkali staí také ,vící',
3 ehož v žádném slovníku ne-

nalézám. Tisknouti se bude co nejdív. Mne v nm nejhloub do-

jalo (!) dokazování dávnovké civilisaci v ústavu mnohoženského
manželství. 4 Já ostatn úpln s tím souhlasím a vbec jakoukoliv

theorii manželstva si nechám íci, jen nemá-li ono déle trvati

než láska a vážnost.

,J G. Boccaccio. novellista italský (1313-1373), spisovatel Dekamerona ;

snad jej tli v pekladu Helceletov. K jednání o tom viz list ís. 49 a 63.

Peklad sám se nezachoval.

1 Viz list ís. 46.

- H. Aug. Pierer, Encyklopaedisches Worterbuch, ve 2. vyd. Universal-

lexikon. 1840. — fV.J
3 V Koled (I, str. 118) stoji : ,. . . místo toto i trhem i vcem jmeno-

váno bývalo, což poslední znamená tolik co snm' ; dokladu k tomu autor

neudává.

* Koleda, I, str. lib.
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Anekdota s Eitelb[ergrem] nanejvýš mne pekvapila a dá se

jenom jeho keovitou, chorobnou povahou vysvtliti; a vidti z toho,

že národnost je skuten heslem v boji našich dn, an i moudrých a

krasocitných lidí bezdky v neutrálnosti netrpí, nýbrž do jednoho neb

druhého táboru vnucuje. Proež jen mi líto, když s tak vážnou vcí

šlechetní lidé žerty neb aspo hraku si dlají, domýšlejíce se, že

národnost se zanechává volení svévolnému, kdežto pravda pece mže
jen jedna býti. Ostatn že on, Nmec, tak mluví, není mi divno;

nemohou oni od 1000 let v té vci nieho zapomenouti, niemu se

nauiti. Když ale nezapiratelný Slovan podle nich má libovoln

svj národ zapíti a jich se chápati aneb skuten se chápá, jest to

pece zaslepení, anebo 5 chce boj — a bude ho míti. I doufám, že

toho dmyslná inébranlable (i

juž zaíná tušiti, jen že jí vplyv rene-

gátv Bratránka et comp. ponkud pekáží. Pana Eitelbergra

a paní Eitelbergrovou ovšem v tom ohledu juž nepevrátíme, ale

o ticho plynoucím áojtoz"' kojím se blahou nadjí, že se ješt vrátí

do našeho táboru, ve kterém pisámbohu ! není zabránno kochati

se v krásných literaturách všech národ a modliti se s Hafisem 8

a vzdlávati se Bokaiem.
Dobrý úmysl Tvého namlouvání vdn uznávám a pijímáni,

cít v sob skuten velikou náchylnost státi se i lotofagem

a práhna takovou potebností lásky aneb vbec onoho sladkého

enthusiasmu, k nmuž takovou schopnost v sob cítím a jehož

mj vezdejší život tak jest prázden. Vru, píteli, peasto zpo-

mínám na tu krátkou pí olympické rozkoše nedávno mezi Vámi
okoušené,9 že se mi zdá, že v Praze ve zhola jiném živle jsem

žil než zde a že zde jen namáhav plovám, abych pekonal ne-

milý mn živel, abych doploul zase brzo na Váš blahý ostrov.

Až dosavad vymyslil jsem si cestu do Drážan pro prázd-

niny, což by se dalo odbýti v nkolika dnech ; totiž prohlednouti

bohatou tamjši sbírku antických vci a maleb a pak asi na n-

/ 'úvodn Helcelet napsal: Kdo je 2 njakého národa, ano. kdo se

Stále ubytuje mezi njakým národem, musí s tím národem pracovati a žiti.

a kdo /pracuje/ pro eizi. jedná nemravn, le odsthuje se. Kdo toho neuzná

chce hoj
1

atd. Potom tyto vity peškrtl, tak le jsou místy tém neitelné.

a nadepsal. CO nahoe uvedeno.

• M. Kotlinová. VÍZ list pedešlý.

Karolina loti. odtud Lotos* OttOVá Z Ottete

tvoila pátelské družstvo S rodinou Kallinovou. Hanušovou a dr. Bratránkem.

Hati:, perský básnil; II. stol . opvatel jara. vina a lásky. Viz: Dr.

Jaromír KoSut, Háj Praha,

Viz lisí ts. Í8.
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kolik nedl stráviti v Libušin zlat sídle, pi emž by se mohl

mj rukopis njaké dekameronské novelky 10 pehlednout a pe-
tíbiti a na cestu pustiti. Mám totiž dva celé dny juž peložené,

1. a 5., to jest dvacet povídek. Ped tiskem musily by se ale

pece ješt pilníkem pohladiti.

V píloze posílám Ti z Funke 11 Real-Schul-Lexicon výatek o

Fryn, 1 - který by musil ješt zajímavjší býti, kdyby lovk mohl

zdravým, nepedpojatým okem prameny projíti, z nichž tam

erpáno.

O modlení za Matouše 13 nemohu se nic uritého do-

zvdti. Zdá se ovšem, že tomu tak, jak jsem pravil; oni ale se

stydí a nechtjí nyní s barvou ven, bojíce se pranýe, na kterém

ovšem by jen onen tlustý beran stál, nikoliv oni sami. Ale svt

ovšem jest ješt tžkochápavý v tch vcech a nedorozumní

snadné. Róza kdy pojede do Vídn ? A byla-li pak v oné besed ?
14

Vlastn jsem ml íci Malá Petrová, 15 když juž je dávání praedi-

katu v mód.
\ ume. Co do tlocviku prozatím asto se koupám i s chlap-

cem 16 a doma provádíme prostocviky. Proskakuje povst, že sem

brzo dostaneme mistra tlocviku.

50.

J. Helcelet I. J. Hanušovi. [Brno, 1850 ervenec l.J

O poteb oddechu v samot. Návrh na spolený pobyt

o prázdninách. O Klácelovi a pomru jeho k Bratránkovi. Novinka

o Kopeckém.

10 Viz list cis. 48.

1
' Kar. Fil. Funke, Neues Realschullexicon, Braunschweig(6. vyd.) 1812. [V.]

13 Piložen obšírný výpisek o proslulé ecké hetée, jménem Fryné, jež

zvnna sochaem eckým Praxitelem (4. století p. Kr.) ve svtoznámé soše

Afrodity Knidské.
13 Klácel. Místo nejasné. Snad biskupem naízeno nebo doporueno

klášterním bratím Klácelovým modliti se zah, aby byl piveden od innosti

ve smru svobodomyslném, .kacíském'', kterou vyvíjel také v redakci Mor. Nov.

(biskup hrozil mu proto církevními tresty), na cestu jinou. .Tlustým beranem'

pak mínn by byl odprce Klácelv, brnnský biskup Ant. Arnošt hr. Schaff-

gotsch (1804—1870), jehož vnjšku, neodpovídajícího nijak askesi. také Hav-

líek se dotkl.

" Viz list ís. 48.

15 R. Nádherné dvoil se tehdy, ale bez úspchu, Jan Malýpetr (1815—1899),

uitel tlocviku, spoluzakladatel eského názvosloví tlocviného.
16 Ctibor Helcelet.

7
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Originál. Praha. Museum král. eského. Adresa Hanušovi eská.

Razítko pošty brnnské neitelné, ježto známka s datem je odtržena, pražské

2. ervence. V museu jednotlivé listy pvodn íslovány a tento oznaen
Ad 19", jako by náležel do sklonku r. 1850. íslováni je zcela nepesné a nad

to poad list porušen pibylými zatím kusy novými, proež k tomuto íslování

zde vbec nepihlížím. Kus tento, a list datován není, lze pesn datovati 1. er-

vencem již podle razítka ; rok jest patrný z toho, že se v nm umlouvá program

prázdnin, o nmž se jedná v dopisech následujících. Podpisu v list není.

Tvj poslední dopis v moll upamatoval mne, že je to ve na

pirozeném zákonu založená, by lovk sebe déle pi pití a pi

jiné slasti vydržel, konen že nastoupí jakési omdlení, ne-li to,

co dkladní Nmci nazývají koiím nákem i koiinou. I Ty
pi Tvé blahé ráznosti nabažíš se spolenosti a rozkoší a zatoužíš

po samot! A stalo by se to samé, kdyby i ten prožluklý nedo-

statek koncentrované svobody (i zkrátka penz) nezrychlil onen

zjev. Pi mé povaze stává se toto ješt mnohem díve a dodává

mi pak jakýsi bolný neb trpný výraz, jejž si lidé nemohou vy-

svtliti a jemuž není léku, le abych i z nejdražší spolenosti se

odchýlil a v samot okál. Tak se mi dalo ve Pruntrut u mých
pelaskavých píbuzných, tak i loský rok v Hranicích; 1 ano ne-

dávno, když jsem po tak blažených dnech z Prahy odjíždl,

povídal jsem si, že by asi ješt lépe bylo, kdybych vždy pl dne

sob a svým zvláštním zájmm žil a pak jen pl dne aneb

k veeru, zkrátka s petržkami, rozkošem Hafisovským se oddal.

Poteba pece, aby lovk zase drobet zlanl a vypráhnul, aby

zase po pramenu zatoužil; aneb poteba vždy zase drobet vy-

chladnout, aby se po teple zachtlo; vrhna se vprosted ohn.
jen salamander neztleje, a ponore se pod vlny, jen ryba se neutopí.

Nyní korollaria I

2 Tvé toužení po práci i v samých prázd-

ninách dobe chápáni a nedávám se tím odstrašiti (což pec i Tvj
úmysl nebyl) v nastávajících prázdninách Tvou spolenost si na

8- 14 [dní] zjednati. Otázka jest jen, jak? Nemám-li býti romantikem,

nesmíš jím býti také Ty. Nepovídám tedy, že jsem Ti dlužen

tolik a tolik; ale mohl-li jsi Ty s obtmi ovšem radovolnými sob
zjednati mou pítomnost po nkolika dní, rád bych i já toho

uinil, maje toho stejného práva ku rozkošným obtím. K sob
T nezvu z dvod pochopitelných, ale doufám z mé cesty dráž-

anské, kterou hodlám z;i ti H (\n\ nejdéle odbýti, zpátky dovézti

ješt S 40 50 zl., které hodlám k našemu spoluužiti obrátiti, le

1 O píbuzných pruntrutškých otopíse. Viz list

Dsledky (hoejších vývod Helceletových).
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bys nechtl se mnou tak dobe vyjíti, jak s vašimi literáty, o nichž

pravíš, ,že se všemi v tom souhlasíš, že je pivo výborné'. Toho
mžeme nyní dosáhnouti dvojím zpsobem. Pedn, abychom se

spolu pustili nkolik dní na cestování ve zpsobu naší expedice

sloupské, a to bu v okolí Tiché Orlice okolo Brandýsu, kdež se

mi velmi krásn zdá, nebo v jiné rozmanité neb hornaté krajin

eské neb moravské, pokud nám totiž onen výše zmínný fond staí.

Anebo za druhé, abych já si najal v Praze neb v nejbližším

oboru pražském msíní pokojík s náadím, by jen i kapucínským

opatený, kdežto bych já o své ujm a Ty doma o své ujm
strávil pl dne, vespolek si bezdky nepekážejíce, a odpoledne

nebo k veeru bychom se shledali, abychom po njakém okolku

est vzdali výbornému pivu i mlniin. Pi takovém zízení

dekameronském obstojíme, doufám, by i konstellace ženských

nynjší velmi rozliná byla od svatodušní."

A episoda pší do Karlova Týnu 4 a p[od.] pidala by pro ten

krátký as rozmanitosti dost. Tvé námitky finanní odmítám jakožto

romantické, tedy lživé a zrádné, slovem nijaké; o tch nesmí mezi

námi e býti, ponvadž jsem onen, ovšem málo staící fond

k tomu uril, a nedojde-li toho urení a cíle, jsem v stavu jej

uložiti do njakého ústavu pro chudé na duchu nebo na tle. Vyjma
tedy, že bys se mnou nechtl ani na nkolik dní ,v tom souhlasiti,

že je pivo výborné', nepipouštím na tento mj návrh žádnou

jinou námitku, le opravu plánu k uskutenní mého úmyslu.

Žádné žárlení, žádné evnování, abys v nadzmínný as dekame-

ronský chtl, jako mn na vzdory, penžité obti podstupovati.

Toho co nejvýslovnji od sebe odmítám. Tenkráte budu já

finanním ministrem a Ty hostem. Ochlupatíš-li náhodou, nu dobe,
mohu zase jindy do Prahy pijíti a Tob do paes se pustiti;

ale tenkráte se protiv tomu ohražuju a považoval bych to za

znamení, abych pašl. Nyní jsem tolik papíru popsal, že musím
officiosa zkrátka odbýti.

Tvj exemplá Gesch[ichte] d[er] Fil[osofiep od Winikera ,;

jest juž u mne. Matouš 7
s Tomášem 8 zdají se býti dosti za dobe

3 Viz list is. 48 a 49.

4 Lotty Ottová z Ottensteina pobývala tehdy v Beroun; odtud projekt

cesty do okolí a asté narážky na Beroun. Viz zde dále a v list ís. 58.

5 Viz list is. 43.

''• Karel Winiker, knihkupec a nakladatel v Brn; nebudiž ztotožován
s nynjším majitelem této firmy.

' M. F. Klácel. " T. Bratránek.
7*
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a Matouš tohoto knihu 9 chválil, ,byf i žáci se to musili, nerozumjíce

tomu, nazpamt uiti; ten historicko-filosofický zpsob na literatury

hledti pece u nich prý uvázne'.

Co se týká vytknutého od Tebe § 19. a jiných podobných, 1(>

uvykl Matouš juž tak tomu zapírání sebe a tšil se po Kulíškovsku, 11

že kdo chce a umí, pece tomu porozumí. Jest lovku líto, vidti

Matoušovu šlechetnou povahu podmannou a v bláhovém sebe-

klamu útoišt hledati. Xutpexe,

P. S. I. Piš mi, kdy zajedeš k Brzorádm 12 a kdy se vrátíš.

Já hodlám na zaátku srpna vydati se na cestu do ,Drážan',

když juž do ,Berouna' nesmím.

P. S. II. Bodej! byl bych Ti zapomnl dáti revange na zprávu

o úad Šilhavého 1,3
: na Morav ustanoven jest za školního radu

— Kopecký! 14

51.

J. Helcelet I. J. Hanušovi. [Brno], 1850 ervenec 14.

Projekty prázdninových cest. Koleda ješt nedotištna, ho-

norá se tedy zpozdí. Školním radou jmenován Denkstein.

O Bratránkovi a jiných známých.

Originál. Praha. Museum král. eského. Bez adresy a bez podpisu.

14. ervence 850.

Vystíhaje mne ped kommunismem, 1 píteli, hrozíš mi policií;

nevím však, co by tato obrana starého poádku ekla k Tvým
zásadám, jelikož mermomocí mne a tichý Lotos- chceš na klouzkou

9 Handbuch der deutschen Literaturgeschichte. Brlínn. 1851. Prvni uebnice

literární historie v Rakousku. Referát v Mor. Nov. 18-50. is. 110.

' Tuším výtka Klácelovi. že si v Mor. Novinách opatrnji vede. než

teba, jak už vytýkal jim i Havlíek v Nár. Nov. 1849, is. 288 a 291.

11 Kulíšek bylo druhé jméno Feriny Lišáka, zpracovaného Klácelern ve

vydáni dra. J. P. Jordána; Lipsko. 1845. Pvodn mla míti báse titul Kuliek.

Báse svým asem byla zvlášt na Morav velmi oblíbena (Jan Kabelík

v úvod k 2. vydáni Feriny Lišáka. Svtová knihovna. Praha. (906) a i

Helcelet v dopisech ji asto vzpomíná. K vci srovnej listy ÍS. 50, 94, 119.

125, 155. 159. 169. 179.

11 Josef Brzordd, majitel velkostatku Lochkova u Radotina. s jeho

Karlem a Vilémem Hanuš byl spátelen.

;: list is
u Zpráva ta objevila se klamnou: viz list ÍS. 51.

1 Spolený pobyl prázdninový s Hanušem, zmínný v list pedešlém.

Karolína Ottová z Ottenstelna.
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cestu socialistskou zavésti. 3 Ostatn psal jsem jí vera a zanechal

jí ustanoviti as. Já bych byl pro první polovici srpna, ku píkladu,

abych 2.-3. srpna pijel do Prahy, kde by tedy sobota, nedle

i Tob ponkud volnosti podávala; tu by se výprava s Lotosem

uraditi a ratifikovati mohla a hned [v] pondlí 5. asi odjelo by se.

Když bychom se vrátili, byl by i Tvj školní bh dobhly a nyní

by se daly naše kommunistické výlety a pout navlékati, a sice

jak myslíš, asi Beroun 4 za stedišt majíce. Nebo pro další krásy,

jako teba Šumavu, pedpotopní Chlum a[t.]d. naše slabé kommu-
nistické jmní by nehrub vystaovalo, nezmiujíc se o ohledech

na Lauru a[t.]d. Co se týká drážanské výpravy, obrátí se snad

Loty na Tebe strany passu, který bude potebovati jakožto pro

cizozemsko
;
passy se nyní kratší cestou než pedtím vydávají od

krajské vlády, a sice bez velikých okolk, s dosti velikým ale

kolkem, totiž 2 zlatov[ý]m.

Co se týká honoráru za Tvj lánek pro kalendá, 5
lituju,

že ješt nemohu ani Tob, ani Honoráte 6 vyhovti, jelikož ješt

není vše vytištno
;
pak teprv musí odbor kalendáský usouditi a

vypoítati, moc-li komu se dostane. Rád bych ale, aby se ta vc
dovršila snad ješt tento msíc, tak abych pak to mohl na své

cest do Prahy [s] sebou vzíti. Zap 7 mi také psal a oznamuje mi,

že ona 8 pojede do Halie, odkud asi teprv napesrok by se vrá-

tila, kdežto by pro ni zajel. Její lánek o Huculech, který v ka-

lendái otiskneme, 9 zajímal mne velmi a jen lituju, že stsující

domácí a rodinné neb vbec sociální okolnosti, jak se domýšlím,

ponkud chorobnou na mysli ji uinily. Že Tvj exemplá Hist[orie]

filosof[íe]
10 od Winikera juž je u mne, snad jsem Ti juž psal.

Novinka o Kopeckém co školním rad, 11 ješt není pravdou a

snad ani nebude ; že si ale na to áku dlal, je jisto. Ostatn že

moravská školní rada v p. Denksteinu, 12 inspektoru moravských

a slezských gymnasií, vzácný poklad nabyla, nepochybuju.

S Bratránkem ješt od té doby jsem nemluvil ; málo vycházím

na návštvy a jeho málo doma odpoledne možná zastati a ne-

3 Šlo o cestu její s Helceletem do Drážan.
* Viz list ís. 50. s Koleda. — Viz list ís. 46. 8 H. Zapová.
7 Karel Vladislav Zap (1812—1871), professor eské reálky v Praze,

spisovatel, známý zvlášt svou illustrovanou esko-moravskou kronikou,

Praha, 1862 n.

* Zapová. '' Viz list ís. 46.

10 Viz list ís. 43. " Viz list pedešlý.
u Dr. Jos. Denkstein, dotud professor filosofického ústavu v Linci.
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hrub k nmu mne touha pudila. Dnes ale tam musím jíti, abych

mu odevzdal, dlouho od nho vypjené maje, C. O. Muller

a Oesterlein Denkm[áler] der alt[en] Kunst. 18

Když pojedou holky Gábi 14 nebo Róza 15 nebo ob Brnem,

piš mn to zavas; rád bych je na železnici uvidl, pojedou-li

zde ve dne. Pojedu-li já do Vídn tyto prázdniny, ješt ani nevím

;

bylo by však možná a tu neopominu se na Kloti 16 podívati.

Pi drážanské cest dlají letos nesnáze i peníze papírové,

na kterých tam lovk tolik tratiti musí ; nevím, jak bych si to

s nejmenší škodou navlékl. Loty snad má ve své spoiteln dvacet-

níky; to by mla velikou výhodu.

Cht ješt ped polednem list na poštu dáti i Bratránka na-

vštíviti, koním. Mjte se dobe všechni vbec a obzvlášt.

52-

J. Helcelet I. J. Hanušovi. [Brno, 1850 srpen poátek.]

Honoráe obojího nemže poslati. Pocestuje do Drážan sám.

Originál. Praha. Museum král. eského. Bez adresy. Kus není datován :

ale ponvadž se v nm dojednává cesta do Drážan a píjezd do Prahy

okolo 15. ,t. nu', k nmuž došlo podle listu dalších v srpnu, spadá do poátku

srpna 1850. Podpisu v list není.

Lituju Tebe, píteli, že se Ti jaksi nevede po chuti, a ješt

více, že Ti nemohu pomoci. Winiker nedal nic i ani u Jednoty 1

honoráry ješt se nemohly vylouditi, ponvadž ješt kalendá- není

dotištný. Myslím, že Tvj honorár asi na 12 zl. vypadne, a pan

starosta 3 snad ho o své ujm bude moci naped dáti.

Od Lotte 4 jsem nedostal odpov. Možná, že jsem se tak

dalece v ní zmýlil, že jsem svj dopis na ni byl po esku psal.

jelikož jsi mi ekl, že i psáti, tedy také ísti umí; že umí esky

mluviti, sám jsem se pesvdil. Ostatn, když jsem dostal od

" Karel Otfried Muller (1797 1840), klassichý filolog a archaeoíog

nmecký. Zde mínno dílo Denkmáler der alten Kunst nach der Auswaht

und Anordnung von C. O. Muller gezeichnei and radirí vor rley.

QOttlngen, 1832 1846.

" Gabriela Nádherná, sestra pí. Hanušové, potom provdaná :a fgn.

Tennera, vojenského úedníka.

» Róza Nádherná, Klotilda Nádherná.
1 Mor. Sen. Jednota, Koleda, I.

Helcelet sám ' Karolina Ott 'ensteinii.



. 52—53: [1850 SRPEN POÁTEK] — 1850 SRPEN 12. 103

panny košíkem, obrátil jsem se k jiné panenské kategorii, totiž

k mnichm. Chtl totiž kus cesty se mnou Klácel jeti, to jest až do

Liberce, odkudž pak já dále, on však zpátky. Než já juž na panny

nemám štstí. Matouš 5 cestu odložil a já pojedu sám. Pece však

jsem podržel zámr pouti své pes Liberec a oznamuju Tob tedy,

že teprv z Drážan do Prahy pijedu asi okolo 15. tohoto msíce.

Hle, abys do té doby nabyl dobré mysle, aneb aspo abyste

byli všichni dobe zdraví ; ostatn doufám, že nám kommunismus' 1

k nkolika blahým života okamžikm pece dopomže. Kdybys

mi chtl do Drážan
,
poste restante' psáti, až do 9.— 10. t. m.

mžeš toho uiniti
;
pjdu se na poštu optati.

Laue a Gábi, 7 která snad u Vás zstala, mnoho srdených

pozdravení. Mj se dobe ; spchám.

53.

J. Helcelet I. J. Hanušovi. Drážany, 1850 srpen 12.

Dojmy drážanské.

Originál. Praha. Museum král. eského. Adresa Hanušovi eská.

Razítko pošty drážanské 12., pražské 13. srpna. Podpisu v list není.

V Drážanech 12. srpna 850.

Píšu Ti, píteli, abys mi juž nepsal, nepsal-li jsi juž; do

dneška ješt jsem aspo dopis z Prahy nedostal. Sbírek jsem se

juž naprohlížel, až mi oi v hlav brní, a hodlám pozejtí 14. ve

stedu juž v Praze býti (! ! !) Nebudu se ohánti protiv Tvým po-

smchm, nebo vru, kdybych ml ješt zde zstati, mohlo by

se to jen bezdky státi. Nelíbí se mi tu hrub. - - Je to veliké,

hluné msto, ale lid nad míru šosácký, aspo s nímž se kdekoliv

já setkávám. Ženské sladounké a affektované, a zdá mi se, jako

by zdejší mužští všichni co do mužskosti nemožní byli a jako by

ženštiny pece jim mermomocí drobet té lásky vytisknouti a vy-

makati chtly.

Sbírky jsem piln, a zvlášt sádrové odlivy antik s velikou

rozkoší propátral; sbírka antik samých jest sice bohatá na ísla,

stojí ale daleko za glyptothékou 1 dle mého domnní, ponvadž

obsahuje množství kus v neblahé dob minulého století restauro-

1 M. F. Klácel. 6 Viz list is. 50 a 51.
' G. Nádherná.

1 Sbírka soch v Mnichov Jako dále zmínná pinakothéka (obrazárna)

tamtéž.
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váných. Obrazárna (užasneš!) nepsobila na mne tak blaze jako

ony dv sbírky, snad že jsem ji naposledy nechal a že obrazy

kesansko-germánské nemohou vydržeti eo ipso porovnání s anti-

kou. A k tomu ješt pichází, že se v obrazárni mnoho maluje

(kopíruje), tedy všechno všude plno lešení; a potom svtlo samé
není tak šastn rozdlené jako v mnichovské pinakothéce. Celé

malíství moderní (to jest kesanské) zdá se mi jaksi chorobné

a mohu Ti íci, že se mi zdálo, že jen Tician, Murillo a van

Dyck 2 by musil ekovi ponkud po chuti býti. O Rafaelovi 3 ne-

mohu mluviti ; tam pro samé lešení malí nemohl lovk na nic

poádn se podívati ; i nejvýtenjší malby nebyly pístupné. Zejtra

ješt tam zajdu. Dále že jsem byl v divadle a v nedli na venku

v Plavenské Dolin (Plauenscher Grund) a v Tarant, 4 mohu si

ponechati až do ústní rozmluvy. [C]o se týká mého píjezdu, chtl

bych, abys nic ve svých pracích se nevytrhoval, nepojedu-li do

Berouna. Pedpolcdne si ponecháme každý pro sebe a odpoledne

teprv, i vlastn veery, pál bych si ješt nkolikráte ve Vašem kole

stráviti. Zda-li pak jsi vyzvídal nco kloudného o ,Zeleném lesu' ?
5

Bu zdráv a vesel a Laura též.

r,l.

/ Hclcclet I. J. Hanušovi. [Brno, 1850 zái zaátek.]

Dkuje za pohostinství v Praze. Z cesty pijel churav.

O obecních volbách pražských a brnnských. O pražském pobyte.

Klesáni university olomoucké.

Originál. Praha. Museum král. eského. Bez adresy o bez podpisu. Kus
není drnován, ale mluví se v nm o ochuravnl po návratu domu z prá

nové cesty dne 1. zái: odtud m datováni. Dole v pípisku dr. Ctibor Helcelet

datoval lisí 12 8-22 9.

Pi svém odjezdu z Prahy nedávno došel jsem tak pozd
do ná . že juŽ po druhém zvonní musel jsem jen pádil do

Benátan Tiziano Vecellio (1177 157b). Španil Bartolon

Murillo (1617 1682). Vlám .' on Dych (1599 1641).

tinskd madonna Raf/aela Santifl - '>> náleží k ne

\m gallerie drážanské.
• Tharandt, jihozápadn od Drážan jako Plauenscher Grund. (VJ

V Tharandiipoutala Helceleta tamní král lesnická a h,

JUDr Grnwald v Chlumci u Tei nhoi provdána J

isteina. sestra l.otina.
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vozu a hned se zvonilo po tetí a tam ten ujíždl celý potah.

Nevím, zdali jsem Tebe pítomného mohl v tom spchu pehled-

nouti ; nezdá se mi však, nebo byl bys snad musil Ty mne
vidti. Co se tedy tenkráte omeškalo, nahrazuji nyní, t. j. skládám

Ti srdené, velé díky za popraného v tak veliké míe pohostin-

ství, stejn opakuje vyknutou dvru, že kdykoli bys mohl po-

tebovati službu ode mne, bez okolku že se na mne obrátíš a

ochotného mého se propjení jist že budeš. Zárove prosím T,
abys i Laue mou hlubokou vdnost a úctu vyslovil, kterou jsem

jí povinován za vru nevšední laskavost, kterou s práv slovanskou

resignací mn pohostinství proukazovala. I bylo-li mé nadužívání

Vaší dobroty, jak se obávám, také mezi píinami Tvé zasmuši-

losti v posledních dnech, tož mi nezbývá nežli T o laskavé promi-
nutí mé nejapnosti žádati a nadj svou vysloviti, že to pec
nebude na ujmu našich pátelských pomr, jakože u sebe jsem

uzavel budoucn na takovou pítele zkoušku ohnm nikterak

více se neodvážiti, pokud nám vrtkavá vjy-q možnost s vlí v lepší

a snadnjší pomr neuvede.

A juž abych o tchto nelibostech pestal, pidávám jen zprávu

pro Lauru, že mám mezi košilami svými i jednu Tvou, jakože

jedna má u Vás snad zstala. Pi první píležitosti budu to hle-

dti poslati.

Co se týká konce mé pouti, musím Ti oznámiti, že ironie

osudu mn dala chorav dom pijeti. Pší cesta, kterou jsem

konal z Ústí nad Orlicí do osady Orlice ku známému jakémusi

nájemci dvorv a zvlášt zpátení cesta do Ústí, kdežto jsem pro

nezmeškání trainu se hrozn uítil, zavdala píinu k otoku a bolesti

v kyli i vtísle (Inguinalgegend), kterou jsem, pijda v nedli 1. záí

dom a nalezna tu hosti mladého Mošnera s Hajdukem, 1 v pon-

dlí ješt pemáhati chtl, abych ty mladíky do njaké brnnské

fabriky uvedl, naež ale mne taková zimnice zemlela, že jsem

bezdky do postele musel. Pocením a obložkami na toto podezelé

místo ale brzo vše se ztratilo, tak že dnes juž mezi zdravé zase

patím. Má žena se chovala rozumn i nemám si v tom ohledu

co stžovat. Za to jsem však ale také ješt nebyl z domu, co

jsem zde, i nemluvil jsem ani s Klácelem, ani s kým jiným, od

kteréhož bych byl neho mohl zvdti a Tob sdliti. — Krásnfí]

letní dnové se zde juž úpln v studený mrazivý podzim promnili;

nezbývají po lét le zpomínky.

1 Syn professora J. Mošnera a K- Jan Hajdnk, studující z Olomouce.
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Výpadek voleb pražských 2 zdá mi se takový, že strana ná-

rodní se bude moci nad vítzstvím strany stední upokojiti. Zádostiv

jsem ješt na volení pednosty i mšanosty, které posud ješt

známo mi není. 3 — Zde prý jsou volby též na blízku, nedjí se ale

ješt žádné opravdové pípravy; mluví se o kandidatue dr.

Lachnita, 4 Pražáka, Venclika 6 a[t]d. z našinc, ale bez jaké také

jistoty; vbec zde není ani stran, zdá se, že jen pýcha a cti-

žádost a servilismus budou pohybujícími silami pi tomto veej-

ném úkonu.

Dlouho-li pak byla ješt v Praze po mn Karola 6 a jak

pak se s panem svatem rozešla a zdali pak jste ješt nkolik

milých chvil v pátelské vzájemnosti strávili?

Ohlížeje se já nyní klidn po práv sbhlé dob, zdá se

mi, jak bych byl, jaksi vinou nepíznivých anebo aspo nedosti

píznivých okolností a píhod, mezi nepokojným snem a polo-

zimninou vášní, zkrátka ne úpln harmonicky žil, a zdá mi se,

žes mn ledajaké prohešení, ne-li protiv zw xaÁw xdj-arw, aspo
protiv moudrosti sám pi sob vytýkal, a jest mi to nemilé, že

jsi to nevyslovil, i žádám T, abys aspo písemn se mi o tom

vyjevil, jakož i doufám že uiníš, neuslábl-li svazek Tvé náklon-

nosti ke mn.
Presse tyto dni pinesla zprávu, že Feigerle 7 vídeský se

stane biskupem královéhradeckým a na jeho místo Kutschker

dvorským hradním faráem (!). Hajduk vypravoval, že poet stu-

dentv v Holomouci se vihled tratí, Kergel že ml žáka jed-

noho. Filosofická fakulta snad pestane. Kopecký, Franc a Monik

2 Konány 29. srpna 1850.

' Obecním ádem ze dne 27. dubna 1850 nabyla pevaliv v Praze strana

nmecká. Starostou potom zvolen JUDr. Vád. Vaka. echové se utšovali

tím, že obhájili 3. sboru, jádra obyvatelstva, a že Nmci máji nepatrnou vt-

šinu ve sborech ostatních. Mor. Nov. 1850, ÍS. 202 a 220.

4 JUDr. Jan rytí Lachnit. advokát v Brn (1818 1895), dlouholetý ped-

sedu tenáského spolku v Brn.
r
' JUDr. Augustin Wenzlitzke, advokát v Brn. zde mezi našince ítaný

spolužák a pítel Helceletuv. byl potom ástavovrným poslancem a dlouho-

letým námstkem zemského hejtmana moravského. Výsledek brnnských voleb

neodpovídal poetní síle Cechu; z jmenovaných eských kandidátu zvolen jen

dr. Wenzlitzke. \'iz Mor. Noviny ze dne 20. listopadu >- 267.

' Karolina Kallinová. polom provdaná :a gymn. editele Ant Krichen-

bauera V Brn.
fgndl Feigerle (1795 1863), theologický spisovatel esky, stal se bisku-

pem ve Sv. Hyppolit v D. Rakouslch. IV.j Byl známým Helceletovým, jeito

byl díve universitním pro/esSOrem v Olomouci.
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co strana konservativní jsou prý v ustaviném brojení s stranou

mladou, Zimmermannem, Šmidtem a Kerglem. Zimmermann prý

si bude bráti dceru bývalého dvorského, nyní zde ministerialního

rady Bóhma. Francovi musil jsem tyto dni psáti, pobídnul jsem

ho s strany Tvého seniorátního píplatku
;

8 jsem žádostiv, brzo-li

se to rozviklá a vykoná. Ajhle ! všechny noviny, které mi byly

pi ruce.

Koním s laskavým pozdravením Xatpe ! a s vyznáním, že si

peju brzký Tvj dopis k objasnní Tvého ke mn smýšlení.

NB. Kdybys chtl kdy koho ke mn do domu poslati, oznamuji

Tob svj byt: Svatojanská ulice = Johannesgasse, ís. 457.

55.

/. Helcelet I. J. Hanušovi. Brno, 1850 zái 22.

Posila honoráe z Koledy. O návštv Purkyov. Novinky

olomoucké, zvlášt o Janu Lepaovi.

Originál. Praha. Museum král. eského. Adresa Hanušovi eská. Bez

razítek a bez podpisu.

V Brn 22. záije 1850.

Pocta i honorár za Tvj lánek o vzdlanosti starých Slo-

van 1 byla podle návrhu mého od výboru Jednoty na 15 zl. st.

vymena. Oznamuju Ti tedy, píteli, že jsem si tch 15 zl. u po-

kladníka ve jmén Tvém vyzdvihnul a že tedy zase nemáš více

žádný dluh u mne i vlastn ke mn, chceš-li tomu tak. Nápo-

dobn jsem pro lepší urychlení vyzdvihl honorár pro Honorátu-

= 22 zl. a pro Rittersberga 3 — 21, a piložil jsem tuto ty peníze,

celkem 43 zl. stíbra i s dopisy na ty dva literáty, s tou žádostí

k Tob, abys byl tak dobrý, ty peníze podle naznaení na adresu

zapeetiti a ob psaní panu Zapovi odevzdati ; nebo jsem i tam

Rittersbergv rukopis (s podpisem ,Medvídek') obdržel. On bude

nejlépe vdti, kudy i paní své jako Medvídkovi jejich podíl

doruiti.

s Viz list ís. 43.

1 Viz list ís. 46. - H. Zapová.
3 Ludvík Ritter z Rittersberka, spisovatel eský (1809—1858). lánek jeho

v Koled, anonymní, je povídka .Paša o tech oslích ocasich', str. 170 n., jež

potom také pojata do Sebraných zábavných spis Rittersberkových. Praha.

1853. Viz list . 56.
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Nebudeš mi za zlé pokládati íu ostudu, kterou Tob tou

úlohou zpsobím, nebo neznám adresu ani Zapovu.

Vera odjel odsud Purkyn, 4
s nímž a s Kjácelem jsem ti

dni byl u Macochy a okolí, a zabavovali jsme se skuten dosti

dobe, akoliv nás celý druhý den expedice stálým deštm pro-

následoval, tak že se okres naší expedice o tolik zúžil, že jsme

Sloup vynechali a já takto ješt nemohl zvdti, je-li ješt njaká
stopa po onom ,Tantum ergo sakramentum'. 5 Purkyn jsem

použil poslati Tob po ním Tvou košili, která pi mém odjezdu

omylem mezi mé se dostala ; upome ho tedy na ni, kdyby ml
na ni zapomenouti.

Záležitost Tvého seniorátního doplatku, bohdá, juž brzo se

vyplete, nebo juž se zde nalézá, 6
i žádal jsem ,špadona s díravým

kloboukem', 7 aby, mohl-li by, též drobet do toho foukl neb

strknul.

Dne 17. t. m. spadl v mém nkdejším pírodopisném kabi-

netu v Holomouci strop, a to s takovým rachotem a tolik prachu

jako kou z okna se valilo, že myslili, že to njaký výbuch od

stelného prachu i njakého plynu, a zaali hluk dlati jako

proti ohni. Tak mi píše Hajduk. Též mi píše, že Lepa8 obdržel

supplenturu historie a filosofické propaedeutiky na holomúckém
gymnasium ; což, je-li pravda, tší m ; nebo obrátil se pedtím
listem na mne, abych skrzeva Jihlavu 9 u Denksteina ponkud
cestu klestil, což by bylo velmi nevesele vypadlo, nebo neznám
se ješt s tím pánem. To jsou všecky mé noviny, proež \tup%

a zpome si zase jednou, že bych rád spatil dopis od Tebe

a o Tob.

L. Ritter z Rittersberka J. HelceletovL Praha. JSrt) zái 26.

Dekuje za honorá. Žádá :a životopisné zprávy pro SVJ
Kapesní slovníek novináský a konversani.

' Jan Ev. Purkyn (17S7 Is/>.<o. universitní professor a fysiolog

zastavil se v Brn jeda z Vidn, kde Iddal o povoleni fysiologického ústavu

pi universit pražské.

Nevim, na koho tím naváti.

Yi: list tis. 13 a

i >soi>,i neznámá, dotená jU v tis!,- ís. li.

.lan Lepa.

Lepat ucházel se o supplenturu v Jihlav. Vis dopis
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Originál. Brno. M. Helcelet. Adresa Helceletovi eská [do Brna]. Bez

razítka. Nepímá odpov k listu pedešlému.

V Praze 26. záí 1850.

Vaše Blahorodí!

Rate pijmouti mé nejuctivjší díky za dobrotivé odeslání

honoráru d vací ti jednoho zlatého st. od slavné Jednoty

Národní na Morav, ježto mi Zap odevzdal. Tším se velice, až

Vaše Koleda do Prahy pijde, neb nepochybuji, že bude pro nás

mnoho zajímavého z milé Moravy obsahovati. Jestli mi bude

možná, milerád i budoucn podle svých slabých sil k tak chvali-

tebnému ouelu pispívati neopominu, zvláštn až se smrem celku

blíže seznámím se.

Nadje ve Vašnostinu dobrotu dodává mi smlosti ku snažné

prosb. Vydávám Kapesní slovníek novináský a konversaní,

jehož pátý svazek práv se dotiskuje (nákladem Pospíšila), 1 kdežto

sice i na šlechetné moravské vlastence nezapomínám, jak nkteré

lánky již dokazují. Nicmén jest mi velmi líto, že moje vdomosti

a pístupné prameny v tom ohlede mnohem obmezenjší jsou,

nežli bych si pál. Byl bych tedy k nejvelejší vdnosti povinován,

kdybych o Vašnosti, jakož o mužovi o Slovanstvo velezasloužilém

njaké tebas i struné životopisní zprávy obdržeti mohl. 2 Ano,

kdybych vdl, že mi to neráíte za pílišnou smlost vykládati,

dodal bych ješt další prosbu, tmto statným národomilm,

v jejichžto jarém stedu tak užiten pro vlast psobiti ráíte,

píležitostn na srdce kládati, zdali by nkteí z nich nebyli tak

laskavi, moje tenástvo dobrotivým sdlením bližších zpráv o svém

život a psobení potšiti a tím sob zavditi navždy Vašnostina

upímného a nejoddanjšího ctitele

Rittersberga.

57.

J. Helcelet 1. J. Hanušovi. [Brno], 1850 íjen 24.

Oznamuje Hanušovi poukázáni píplatku. Lepa se dostane

do Jihlavy. Koleda má dobrý odbyt. Knzi se nezúastnili valné

hromady Mor. Nár. Jednoty. O Brázdilov vystoupení z církve.

Zamastil pijel do Brna. Lituje B. Nmcové. O pátelském kruhu

1 Heslo .Malefikan uinilo spisu konec; za stavu obleženosti konfiskován

a od písmene M již dále nevyšel. (Viz Douchv Knihopisný slovník, str. 207.)

- Viz o tom list ís. 66.
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Hanušov. O stavu své mysli. Pomr ke Klácelovi. Pomry na

technice. Prosí za obstaráni bradel.

Originál. Praha. Museum král. eského. Bez adresy a bez podpisu. Odpova
na Hanušv list ís. IX. u V. Vávry. Hlídka 1899. str. 96.

24. íjna 850.

Mit Statthalterei-Verord[nun]g vom 14.0ktob[er] 1850, Z. 17.684

wird dem obigen nach Prag íibersetzten Prof. Dr. Hanuš, welchem

dasVorruck[un]gsrechtnachdem Prof. Fux in den Gehalt von 1000 fl.

gebúhrt, der Besold[un]gsnachtrag von jáhrl. 100 fl. fiir die Zeit vom

1. Juni 1848 bis Ende Juli 1849 mit 116 fl. 40 Kj. angewiesen. 1

Tším se, že snad tu dlouho oekávanou potšitelnou zprávu,

kterou mám z dobrého pramene, já první Ti sdluju. Nevím

však ale, budeš-li mti ony peníze v Holomouci i v Praze i
snad v Brn moci vyzdvihnouti. Kdyby Tob v intimací, kterou

tuším brzo dostaneš, Brno bylo co místo pro vyplacení udáno,

mohl bys potom kvitanci mn poslati a já Tob peníze. To tedy

je hlavní ástka mého dnešního dopisu. Mé pantofle a košili jsem

z Holomouce juž dostal.

Nedávno jel Lepa sám Brnem do Jihlavy,- kamž byl poslán

na gymnasium supplirovati. Lituje, že musil v Holomouci spolenost

Stumpía 11

a Tomáška opustiti a bojí se, že mu v tom ohledu bude

v Jihlav velmi teskno, nebo tam snad známého míti nebude mimo
onoho p. Wolfa obojetného. 4 Koledu snad juž máš; aspo juž se

do Prahy poslaly. Budeš jí míti ledaco právem vytýkati; nuže!

budoucn snad to bude lepší. Odbyt se ukazuje dobrý.

Vera bylo valné shromáždní Nár. Jednoty. Cernorízc bylo

sice mnoho v Brn; snad se radili, mají-li se ješt jednou o vládu

v ni pokusiti. Konen ale nepišli do shromáždní a k volb,

vyjma nkolik jednotlivc neultramontánských. Já jsem zase starostou.

Knz bývalý, Brázdil, 5 na nhož se pamatuješ z Holomouce.

že Ti také podal jakýs traktátek o Bohu ku posouduí. byl od

holomoucké hierarchie špehován pro jakýsi snad racionalismus

1 Viz list íís
a dan Lepa; viz list ís.

Karel Bedich Stumpf-Brentano (IS historik nmecký, potom

universitní professor o fnnsbrucku, a pítel jeho Karel Tomaschek.

Viz lisí íís. 18, pozn. I.

Oná ni. kaplan v Ratajích; vrátiv 154 opit do církve

katolické, byl potom katechetou gymn. v Uh. Skalici. R. 1851 vydal v Kromíži
Hlas i Moravy o pravopisu oieslovonské ei, stí 7 tabulek

list ís.
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a nebezpený slavismus a vystoupil tedy zavas sám z církve.

Thisebaert mu prý ekl, že kdyby to nebyl sám udlal, že by se

mu to bylo stalo od konsistoe. Nuž, vidíš, že Morava ponkud
vždy také za Cechy pokulhává. Ostatn pánové Kukerovci 7 jsou

toho mínní, že tením Havlíkových kacíst[e]v byl zkažen, 8 a rádi

by ineskou ze na moravsko-eských hranicích vystavli. Je prý

Brázdil velmi populární ve své bývalé obci a lidé prý k novému

jeho nástupci ani na kázání jíti nechtí.

P. Zamastil 9 teprv minulý týden zde byl; a až dosavad

nebylo možná tolik pro nj získati, by se mohl o nco zde po-

kusiti. Aspo kdyby prý mohl místo k tlocviku darem míti, pak

by se odvážil. Zadá prý ješt, jak mu radno bylo, prosbu v tom

ohledu na zemský výbor. Ostatn k vydobytí takových vcí na

Morav nezdá se mi dosti energie i chytrosti neb taktu míti. Já

s ním chodil od Anáše ku Kaifáši a myslím, že úastenstva by

dosti nalezl. Uvidíme.

Klácel mi etl dopis p[aní] Boženy Nmcové 10 o pobytí

jejím v Praze. Znamenám z nho, že Tebe blaze dojala, jakož

i dojata podobn byla. Škoda takové krásné duše, že musí

[s] takovou neuprositelnou avayyj} zápasiti.

Co se týká Tvého rodinného okresu, pohešuji! juž tém
všechnu przranost, a by mi, troufám, nyní juž celky nenebez-

bezpená byla. Nevím slovo o Róze 11 a Gábi, 12 aniž o Lotty 1:!

inébranlable, aniž o Marii 14 a p[od.] Lott jsem asi v pl záí

psal ; nezdá se jí až posud záhodno mi odpovdti ; pežiju to

;

ale rád bych vdl, došlo[-li] ji to psaní, které jsem do Berouna

adresoval. Snad to Ty neb Laura víte i oznam mi to v budoucím

Tvém dopisu ; anebo aspo mi piš, kdy po mém odjezdu

z Prahy odjela a zdali do Berouna; nerad bych, aby ji byl

mj list minul.

6 Naráží na dra. Aug. Smetanu, jenž pedtím vystoupil z církve.

" Ultramontáni neboli pietisté.

5 Nár. Noviny Havlíkovy ohlásily již 22. ervence 1849, ís. 158. že biskup

brnnský hr. Ant. Arn. Schaffgotsch zapovdl knžstvu isti je jako .kacíské'.

* Uitel tlocviku.

lu Pijela tam z Liberce, aby dala syny své Hynka a Karla na studie.

Viz: V. Vávra, Božena Nmcová (Praha, 1894), str. 89.

11 R. Nádherná. IS G. Nádherná.

" Kar. Ottová z Ottenstcina.

14 M. Kallinová; tuto. nikoliv K. Oítovou Helcelet v listech ís. 48 a 49

nazýval .inébranlable'

.
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Ostatn žiju život lhostejný bez slastí a strastí, aniž mám
uritý pedmt asný nebo vný, po nmž bych s enthusiasmem

mohl zatoužiti; asi tak, jak Laura vytýká, bez pathosu, a co nejh,
i bez faiacké pohodlnosti. Kjácel mi pjil Ruge 15

: Die Akademie,

I. svazek. Zajímá mne nanejvýš ,Die Religion unserer Zei, ach,

ale kdybych si mohl o tom a podobném v njaké ,attické noci'(?) 10

pohovoiti, jaké na Cartách 17 za kapucínami bývaly.

S Matoušem 18 se spolu nkdy tak rozmlouváme i jest mi to

velmi pouné, ale pece ješt naše duchovní struny nejsou tak

k sob znaladné, že by m to jak náleží blaze zahálo. Ovšem,

nema on Lauru, která by doplovala anebo píliš rzné naše tóny

smiovala a spojovala.

Jak pak se Ti vede na vys[okých] školách? Mnoho poslu-

cha? — Já pro kmetství (ekonomii) letos nemám žádného; za

to v propravním roku techniky, kdež se musily pro velký nával

dv oddlení uiniti, pednáším pírodopis; že nmecky, pohíchu!

Pi bojácnosti a grammatické nedosplosti slovanských poslucha
a pi obezetnosti p. direktora Šindlera, jenž sám žáky pijímá,

propadl mj návrh, abych já a teba ješt jeden neb dva professoi

v druhém oddlení esky pednášeli. Jsem žádostiv na vaše eské

gymnasium a vyšší reálku. 19 (Pan Šindler je kandidát do brnnské

obecní rady.)

Chtl jsem si zde dáti dlati bradla pro pokoj, jak Ty

máš; ale zdejší stolái to neznají a nechtjí se ani o to pokusiti;

mají mnoho jiné pilné práce. Kdyby to snadno možná bylo, žádal

bych T, abys mi je dal udlati v Praze; mohly by se rozložené

bez velikých útrat po železnici sem poslati. Mžeš-li, udlej mi

to. Žerd by nesmly býti pes \
l

/2 sáhy dlouhé.

Bute zdrávi a vesel i

!

15 Die Akademie, ein philosophisches Taschenbuch (1847 1848) od Arnolda

Ruge, filosofa nmeckého (1802—1880).
19 Ve smyslu .uené rozpravy". lak podle spisu Noetes Atticae od Aula

Uellia, spisovatele ímského z II. století po Kr.. jenž ve i'" knihách svého

doteného spisu podává hojnost zajímavých zpráv literárních a pod. v,- form
dialogické.

,: Nynjší Záhrobní ulice v Olomouci, kde Hanuš i lielcelet bydleli.

»• M. /. Klá cel.

itzenlm ministerstva :c dne 1 .'. záí 1850 akademické gymnasium

staromstské o Praze bylo prohlášeno za eské a školním rokem 1850151

. byla první tída eské vyšší redlky v Praze Viz: Jan šafránek, /.a

: (Praha, 1898), str. lil n. a 133 n.
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58.

J. Helcelet I. J. Hanušovi. Brno, 1850 listopad 17.

Vzkaz Bratránkovi vyídil. Postaveni Bratránkovo na gym-
nasiu. O Purkyových názorech v Papierstreifen. Žádá, aby
Hanuš byl komisionáem Mor. Nár. Jednoty pro Prahu. Omlouvá
obrázky v Koled. O pomru k ženám. O pátelství s Klácelem.

O drahot.

Originál. Praha. Museum král. eského. Bez adresy a bez podpisu.

V Brn 17. listopadu 1850.

Hned po obdržení Tvého dopisu od 11. t. [m.],
1 akoliv mne

nedbalostí technického podomka teprv 14. t. [m.] došel — šel

jsem do kláštera a vykonal jsem, co Marie- ode mne žádala. Nebyl

sice práv doma Bratránek, ale pobyv zatím u Klácela, potkal

jsem ho pak veer pi odcházení. Zadivil se ovšem a pak pi
rozchodu pravil mi, že juž dlouho chce Tob psáti, že ale pro množství

práce ješt k tomu nepišel. Má prý týdenn 18 hodin, ponvadž
suppliruje v sedmé tíd pírodopis, což mu i všelijaké tení

jakož i uspoádání njakých školních sbírek na krk uvaluje; je

mu to velmi nemilé. Zdejší gymnasium ani nemá professora pro

pírodopis, nýbrž vyuování pírodopisu se po rozliných tídách

mezi všechny professory rozdlilo, takže ku p. i pan Dudík 3 nejen

Weltgeschichte, nýbrž i Naturgeschichte pednáší!

Planetognosis 4 jsem hned u Klácela s sebou vzal. On ji byl

juž pedtím prohlídl a nacházel velikou podobnost mezi náhledem

v ní rozvinut[ý]m a mezi tmi našimi rozmluvami a hádkami

s Purkyní na naší poslední pouti do Krtin a[t.]d.
5 Zajímalo ho to

tedy jakož i Bratránka nanejvýš, poznati auktora onch Papier-

streifen. Až mu to vrátím, ješt to chce jednou jak náleží 'projíti.

Já to juž vyetl, a jak velice mne jemná, vlídná (humanitní) po-

vaha Purkynho pi osobním obcování dojala, a sice mile dojala,

1 Dopis ten nezachován. 2 M. Kallinová.
3 Dr. Bda Dudík (1815— 1890), benediktin rajhradský, historiograf mo-

ravský.

* B. G. Ernst, Planetognosis. Neues Planetenbuch oder Mikro- und
Makrokosmos. 2. Auflage. Nebst einem Anhange : Papierstreifen aus dem Porte-

feuille eines verstorbenen Naturforschers. Breslau, 1850. — Podle Purkyn
(Živa, 1858, sir. 244) jest ve spise tom, vydaném od antikváe Ernsta, jen

Papierstreifen od Purkyn samého, .kdežto se snažil hypothesi o zem-
duchu vylíiti.'

5 Viz list ís. 55.

8
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tak ten samý ráz ze spisu Planetognosty a z Papierstreif mne
ovíval, ale ta theorie sama i ten kultus jejich nejen že ze mne
neudlal proselytu, nýbrž zdá mi se, že se ve mn cosi protiv

nmu zpouzí, co proti mysticismu jakémusi i jakémusi nesvžímu
somnambulismu; a zdá se mi, že by takové náboženství, na

takovém mythosu založené, nehrub oživovalo zemdlené, vyzáblé

národy a lovenstvo. Ó já také vele miluju zem a nevystíženou

její blahoinnost a poslouchal jsem pobožn pi šumu alpských

vodopádu a pukáni ledovisk tajuplnou hudbu její innosti a ob-

divuju ve vnutce (Instinkt, vnuknutí) vel a ptákíi, jako v duchu

djstva lidského a p[od.] a p[od.] její neúnavnou snahu; anebo

zkrátka, zajisté nejsem theista, jehožto bh zevn svt a svty

strká, ale nabájiti sob z hvzd a sluncí a planetu, pírodovdecky
a stízliv zpytovaných, osoby i bohy bez lidské podobnosti, je

mi nemožno a myslím, že to vbec nelidské podniknutí. Nad
lovka není pro mne žádného božského ideálu ani možnost. Je

mi ta Planetognosis jako moderní, rozumný návrat ke kultu pí-

rodních boh, jako Uranos a Chronos, ježto pro svou neuritost

a pro nás nijakost nejsou zpsobní podati blahé náboženství, pi

nichž se lovk tak ztratí v bezladnou tmu a prázdnotu a neváž-

nou malikost, dokud se mu neoživí Olymp bohy sourodými.

Vím, že to kv xou nav a jeho avatáry 6 kosmické, hvzdy, jsou

plny života; ale osoby (pro mne) nemohou býti, v osobní pomry
s nimi nemohu vstoupiti ; a kdo myslí, že mže, zdá mi se v tom

ohledu chorý.

Ostatn snad jsem se ani neml tak daleko pouštti a snad

jsem mnohé nepravým názvem nesrozumitelnji vyjádil, než jsem

to mínil, a nejsem tak neskromný, abych naproti ohromné Purky-

ov fysiologické a filosofické dkladnosti neml velikou ostýcha-

vost a uedvivost ohledem na svj úsudek i zdání cítiti ; ale

ty myšlenky co se na dn mozku jako kuliky dlají, a ty svty.

ježto jako myšlenky z všeducha se tvoí, picházejí mi s jedné

strany jako uený zpsob drossbachismu 7
a s druhé klamavý

a klamný dualismus co praotec mctaysického sebeklamu.

Omluv tedy, že jsem se tak daleko pustil ; aspo Ty m
nemžeš zakiknouti: , Ševe, zsta pi kopyt!', jelikož jsi mne
vybídnul spis ten ísti, COŽ bych sám od sebe neinil.

* Avátor sliijr p mythologii indické Oteleni nšiakc bOSSké bytosti v po

Jobu tlOVikú niko iinékO tvora
1 Maximilin Drosskach, nmecký fitosoj (1810 1884), jmi ss hlavni

:i táhadou osobni nesmrtelnosti
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Dr. Spott s juž je zapsán za inného úda; 9
a co do zásilky

knh Jednotiných, poslyš tu nkolik slov. Jednota se nedávno
usnesla zíditi na venku jakési komisionáry i prostedníky z úd
samých, jenž by píspvky a jakékoliv zásilky z jejich okolí

k Jednot dosílali a jimž zase by se knihy Jednotiny pro tentýž

okolek ven vysílaly. Byla vera jakási porada o tom, kdo kde

by se mohl k tomu navrhnouti a pak požádati. I došlo mezi jiné

i na Prahu. I povídalo se, zdali bys Ty pro Prahu takové pro-

stednictví na se nevzal anebo koho bys v Praze k tomu navrhl.

Zvláštní instrukce pro takové prostedníky s formuláem, dle

nhož by evidennost o svém konání vésti musili, teprv se litho-

grafuje; 10 avšak mžeš mi snad juž prozatím odpovdíti a poraditi.

O odmn za to ovšem není e, nýbrž jen o náhrad poteb-

ných výloh pi zasílání. Kdybys Ty se v to uvázati nechtl anebo

žádného z úd nevdl, který pak by se asi knhkupec pražský

snad k tomu hoditi mohl? Takže by pak pro všechny údy praž-

ského okolí se to stalo, co pro Spotta a sebe žádáš.

Co se týká Tvých výitek Koled, pohíchu ! srovnávám se

i já s nimi, jako že i obrazy 11 vzdlanjší obecenstvo musí uraziti.

Má v tom pražský pan Šír 12 hlavní zásluhy, jehožto kameno-
tiskové, bezumn ostínné (šatýrované) otisky svou ohyzdností

velice se liší od jednoduše nakresovaných (konturovaných), by

8 MUDr. Jan Spott (1813—1888), docent a potom professor university

pražské.
J Mor. Nár. Jednoty.

1,1 Znla takto: .Instrukce pro venkovské komisionáe Moravské Národní

Jednoty. Komisioná uvazuje se v následující povinnosti: 1. Zídí sob a za-

chovává vzájemné spojení s údami Nár. Jednoty, kteí v okolí jeho bydlí a

jemu od výboru zejména oznámeni budou. leny, s nimiž za jakýmikoli

píinami soukromými spojení takovéto zavésti nemže, má Jednot ohlásiti,

taktéž i ony údy, jenž knihy od Jednoty jinou neb jinaí cestou podosahovati

sob pejí. 2. Rozdává knihy a díla od Jednoty Nár. zaslané lenm svého

okolí. 3. Pejímá píspvky od údv Jednoty i od všech, kteí se do Jednoty

pihlašuji, jakož vbec všeliké peníze a pedmty pro Jednotu Nár., i odesílá

jich pedstavenstvu Jednoty. 4. Zapisuje do piloženého zde formuláe všeliké

píjmy a vydáni. Tyto vyplnné zápisky zašle za pl roku, a sice msíc ped
valnou hromadou, pedstavenstvu Nár. Jednoty, od nhož potvrzené jemu zase

vráceny budou. 5. Výlohy, které jemu tímto komisionástvim povstanou, budou

nahradny.' Jest zachována v museu král. eského. — O rozsáhlejších komisioná-

ských pracích Hanušových viz dále listy 62, 63, 73, 78, 84, 92, 94, 97. 102, 104.

11 Jsou to obrazy sv. Cyrilla a Metodje. Oslepení Rastislava v ezn
a Dobeš a Jaroslav z Boskovic.

12 Frant. Sír (f 1864), akademický malí a kamenotiska v Praze.
8*
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i drobet zaátenických originál. 13 Jen co se týká od Tebe a

mnohých prohlášené neaesthetinosti oslepení Rastislava, totiž

pedmtu samého, mám rzné mínní a onu citlivost nazývám

moderní choulostivost, která nemže krev vidti, by se i pro

ideu vylévala, a která proto také potýkání s býky za nevím jakou

surovost pokládá a spolky proti trápení zvíat musila zakládati.

Antický svt snesl i dení Marsyáše. 14 Zatím ale to nechme ; to

oslepení Rastislava v Koled je skuten: a srden ohyzdné.

Co Havel 15 myslí, nazývaje nás pro Koledu idealisty, nevím dobe.

Tvé zprávy z Berouna 1 ''' (lucus a non lucendo) zdají se mn
co do obsahu, af mírn dím, smšné ; a víš, že smšné siln p-
sobí na i proti illusi; což i u mne tak dalece psobilo, že jsem

zase dostaten svj anebo leh hab' mein' Sacl auí nichts gestellt.

Abych si tento svj stoický 17 poklid ml tak hrub chváliti — to

zrovna ne ! Ale štstí u ženského pohlaví, k nmužto já odjakživa

pramálo zpsobilosti jsem míval — a snad vbec všechno

nesmí se hledati, nýbrž jen na potkání trhati, ovšem, nechce-li

lovk sedm let za toto blaho sloužiti, jak ten jistý patriarcha

v Starém zákon a na tisíce romantik v Novém zákon; co však

juž píliš na mé staré kolena a plesnivé vousy.

S Klácelem jsem jak náleží za dobe, a co se týká radné od

Tebe úópvaerK vínem, sám Matouš dvakráte mi u sebe posloužil

neledajakým posvcením, ježto kdesi v druhém pokoji ze svatého

kouta vytáhl; on ale nikam mezi menšhait18 nejde, nevím tedy

ješt, jak mu dodati barvy nebo trumfu. — Ostatn co se týe Tvé

stálé písn o drahot, zpívá se zde na tu samou známou notu,

tak že jsem tyto dni dopil svj soudek vína a váhám o jeho na-

plnní zase se pokusiti, jakkoliv se zlých následk vody hrozím;

ale vru, pjde-li to tak ješt dlouho, pjde to s roními výlety

po dekameronsku na píští leto škared, le bych putoval k n-
jaké divotvorné svtici do Sloupá nebo do Krtin bosý. Ctibor

11 Od Friedricha, malíejinak neznámého, jenž byl bratrancem choti Helce-

letovy a žil ve Vídni. Roník II. pinesl již obra: i tisk lepši od umlc jiných.

" Marsyas (Sellin) ; Apollón, zvítziv nad Marsyou
íl ho na strom a stálil mu kži. fV.J
15

A'. Havlíek; asi soukromý úsudek jeho. veejného neznám.
•• O Kar. Oti ^ttenstelna. Viz lisí

•známka Helceletova: .1 't supra: lucus a non li; znamenání

Patn rení KU 'damani nad zmae-
nými nadijemi V Obrodu lidstva hnutím roku Jsi"'': proto A'.' nil se

stale mot klášterní.
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dere nejen boty na podešvách, nýbrž i spodky na kolenách a

jinde až hrza; uiteli za vštpování moudrosti msín též juž

5 zl., dvata nyní stevíce, nyní njakou jinou potebu aneb

zbytenost, a tak to chodí, že vezdejší chléb se dlá, jako by
lovk byl živ jen pouhým chlebem. Xcupsvs.

59.

J. Helcelet I. J. Hanušovi. [Brno], 1850 prosinec 18.

Brázdil žádá o professuru. B. Nmcová pijede do Prahy.

Sám se pobratil s ni jakož i s Klácelem. O bratrstvu Klácelov.

Veronika Vrbiková. O Platonov obci a o náhod. eká bradel.

Originál. Praha. Museum král. eského. Adresa Hanušovi eská.

Razítka pošty brnnské není, pražské z 19. prosince. Dopis je bez podpisu.

Odpovdi na tento a na pedešlý list je dopis Hanušv ís. X. ze dne

29. prosince u V. Vávry. Hlídka. 1899. str. 170.

18. prosince 1850.

Vera jel Brázdil Brnem z Vídn do Prahy; byl tam u Thuna(I) 1

žádati ho, zdali by nemohl obdržeti njakou professuru. Tot
naivnost! Zmeškal jsem píležitost po nm Tob psáti. Že jsem

však pece na to myslil, zachtlo se mi Tebe, a ponvadž mi

nepíšeš, píšu dnes já.

Pedevším peju Ti šastné svátky! Svátky novuzrození nebo

zmáhání svtla; zajisté krásné to svátky. Máš-li však ale slabou

dvru v nové svtlo, tedy Ti zde zvstuju aspo nco o teple,

totiž že tyto dny pijede Božena 2 z Liberce do Prahy, aby tam

pomeškala pes zimu, zatím co muž její naped pojede do Maar,
kdežto v Miškolcr blíže Jagru obdržel úad, kamž pak ona na

jae za ním pojede. Nuž ! není-li to pro Tebe vánoní vázané, ta

moje zpráva? Že já to vím, to je tím, že jsme se (já a Božena)

nejnovji k sob hlásili za bratra a sestru! Matouš 4 mi dával

ítati její dopisy, z nichžto jsem ješt mnohem lépe než z jejích

tištných spis poznal zajímavou její povahu, a ponvadž ona,

jist Tvým pobídnutím, v každém dopisu Matoušovi se zmiovala,

1 O Ond. Brázdilovi viz list ís. 57. Lev hr. Thun, tehdy ministr kultu

a vyuováni.
2 B. Nmcová, jež tehdy ješt s chotm bydlela v Liberci, ale když byl

peložen do Uher. chtla míti syny u sebe. Viz list ís. 57, pozn. 10.

3 Miškovec neboli Miškovce, maarsky Miskolcz.

* M. F. Klácel.
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aby pec si hledl bližšího obcování se mnou, jakož jsi Ty to

samé mn psával, zaínali jsme se poslušn astii scházeti a on

vždy více shledal, že se mnou muže bez roušky zacházeti a já

též s ním, a já mohl ítati všechny Boženiny dopisy, ve kterých

tolikerá zmínka byla o mn ; tedy psal jsem jí sám a tak jsme

juž dobí známí, akoli já nejsem tak šasten ješt jako Ty, abych

ji znal osobn.

Než abych nic nepeskoil; pamatuješ se snad na jistou

soustavu bratrstva, kterou Matouš byl r. 1848. v Týdenníku 5 na-

vrhoval a která se málo komu zdála praktická, avšak snad jen

proto, že je málo takových lidí ješt, ježto by se hodili za obsah

do nho. Pece ale zaali Matouš, Nmec 6 a Božena toto bratrství,

i u nich nemá to do sebe onu nepraktinost
;

proež nabízením

Boženiným pibratil i já se a zatím tykáme si já s Matoušem.

Možná, že se pousmješ naší romantickosti, akoliv bys nám v tom

kivdu inil. Nezdá se mi to nic jiného než to, co se nám pi-

hodilo jedenkráte v jisté attické noci, 7 nemýlím-li se, byl to ped-

veer onoho 1. máje r. 1848., pedveer výletu s Rózou a dtmi na

Sv. Kopeku, s onen veer, kdežto jsme z Rozina velkého poháru

pili a kde Laura spokojena se mnou pronesla: ,Juž je on našinec!'

Podobn snad pi bližším poznání ekne nebo snad juž ekla

Laura o Božen i o Matouši : ,Tot jsou našinci', jen že Matouš to

nazývá bratrstvím. Když jsme si z Matoušem nedávno veer spolu

sedíce rozjímali, kdo asi by se nám v Brn ješt tetí do bratr-

stva hodil, a si povdli: ,Pohíchu, nevíme tu ani jednoho,' jest

to snad to samé, jako Ty mi po kolikráte z Prahy píšeš : ,Pítele

tu nemám ješt žádného!' To jest, pátel tam máš více, ale

pece ješt žádného, s nímž by se Ti zdálo možná tak bez obálky

obcovati, jako snad se mnou v Holomouci. Vidíš-li v tomto vy-

kladu s mé strany jakousi hrdost, budiž ! Jen mi to nechtj za

soblibou marnost vykládati. Že se pi tom tyká, jest ovšem jen

malikost, má ale pece svou výhodu ped vykáním.

V tom takovém bratrstvu jest vc pežádoucí, zvlášt pro

bratry, by v nm i sester bylo, i myslím, že to i sestrám na Škodil

,v<; pováženou. Týdenník, 1848, str. 297 o n. Vis: .'<m Kat
() bratrstva Klácelovi, Besedy asu, l"<" /.rfc k jednáni o nim
srovnej listy ls. 59, t,t), o/. <

htsrt Nmec, <ho /; Nmcové
V i: list ,'is 57.

ék, poutnika místo u Olomouce s proboStstvtm p'

h Rosa Vddhen
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není. To arcif Tob není tak snadno pocítiti jako ledakdo jiný,

mén šastný než Ty. Kandidátka sestika jest zde v Brn, jistá

Verunka
;

9 od vidní ji znám a Matouš hledí ji nám ponkud
sblížiti. Jest vzdlaná, mladá, svobodná, ale jaksi siln ješt roman-

tická a touživá, i jak mám íci, vesmírobolná i weltschmerzlich.

Božena si s ní dopisuje, 10 a tak tedy ji bude lépe znáti než já.

Matouš je výborný paedagog, a pál bych, aby se mu podaila

tato akvisice, i byl bych ochoten mu skromounky pomáhati;

hlavní však roli v tom hráti se ostýchám, maje své vlastní apo-

štolské i paedagogské nadání u velikém podezení, zvlášt když

o krásnou ple se jedná. Mnou vládne jakási nemotornost v sty-

nostech s pannami, a ponvadž opatrným býti se nemohu nauiti,

mám snad za to hledti vždy drobet vzdáleným zstati, aby se

mi tak snadno to vždy zase znovu nestalo, ped ímž Sokrates

své uedlníky vystíhá. 11

tu nyní Platonovu Obec 12 a nemohu se nadiviti a nabažiti

té nenucené zdravé kráse tchto rozmluv. Ostatek nesrovnávám

se tolik s jeho jednotlivými návrhy jak Matouš ;

13 nebo se mi

zdá, ponvadž vdcové v obci, by i filosoíi, nemohou býti takov;

istí duchové, že nemožná bude, aby nepovstala co chvíle vzpoura

a pevrat. Ovšem, kdyby takové obci podailo se, petrvati jedno,

dv pokolení, a to pod geniálními vdci, ježto by mohli všeho

machiavellismu 14 a sobectví prosti zstati, potom by to byl krásný

národek. Pi tom tení ve mn z pirozené opposice vynoil se

jakýsi stín jiného obecního ideálu, který ovšem nebyl bych v stavu

platónsky provésti. Vidím, že pírodou vládne taková nerozviklaná

zákonitost, která se nikdy vymenou cestou kupedu a k cíli

nemíjí; avšak prostedek a hybadlo ku pokroku v ní je náhoda. 1
''

,J Veronika Vrbíková (f 1891), od r. 1853 provdaná :a NI. Mikšíka.
10 Listy jeji otištny V. Vávrou v M. 1896, str. 296—308: Nov

dopisy Boženy Nmcové.
11 Snad zde naráží na Sokratovy názory na erotické vztahy, jež

ecký filosof projevuje v Xenofontových 'Aizoixvr/fio^eúiiara Iwxpárouq I. 3;

11, 1; II, 6.

12 Mysli se tu Platónovo ideální vylíení státu v 10 knihách :

Politeia.

13 Viz: Klácelovy Listy pítele k pítelkyni o pvod socialismu a komu-

nismu. Brno, 1849.

M Niccolo Macchiavelli (1469—1527), diplomat italský, jenž spisovatelsky

proslul dílem II principe (Kníže). Macchiavellismem rozumí Helcelet politiku

založenou na uskoku a podvodu.
'" Viz o tom také list ís. 68.
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Náhoda jest, zdali eka tuto skálu prolomí a k ernému moi
spchá i onu skálu proryvši k Baltu tee; náhoda, jestli to

seménko padne sem do prsti neb tam na skálu neb se požere od

ptáka; náhoda, jestli ten hoch tu holku poznav Achilla zplodí,

i jinou si zalíbiv Thersita má za synka. Všude náhoda, a pece
píroda s zákonité cesty kupedu nezbloudí. Tak by to duch

lidský i v íši svobody ml dovésti, totiž ve spolenosti. Každý
své náhodné jednotlivosti a subjektiv[n]osti a mže co nejsvobod-

nji hovti, a pro obec co nejmén se obmezovati a zapírati

a úel obce af pece se neztrácí ze zámru a z oka. Ted ku

p[íkladu] narodí se lovk, vzdlaný celky pro badatele staro-

žitností a jazyka ; obec té práce za mák nyní nepotebuje. Pece
aby mu nepotebovala v tom pekážeti, nýbrž i napomáhati mohla;

ne však naopak aby ekla : ,Ty jsi dlužen obci práci platnou,

musíš tedy býti etníkem i finanníkem.' To jest to, co pohešuju

v Platonov obci, aby to tam bylo dosti garantované.

A jen v té podobné form pírody záleží i krása i svoboda

;

aby totiž nco nenucené, samorostlé a jako náhodné bylo, a pece
v úplné srovnalosti s cílem a úelem všeobecným. Pevná neod-

chylnost od zákonitého smru všeobecnosti a pec svatá, ne-

dotknutelná dstojnost náhody i osoby, ježto jest jediný krásný

a tedy snad i pravdivý prostedek ku cíli; žádné nucení z venku,

žádné nevolnictví ! Než, dosti zatím o tom ! ,Ševe zsta u kopyta !'

Co pak dlají mé bradla? 16 Dti i táta ekají na n s bolestí.

Nepomíjej tch prázdnin vánoních, abys mi nepsal. Xcups.

J. Helcclct I. J. Hanušovi. [Brno], 1851 leden 4.

Lituje onemocnle' dcery Hanušovy, Klementiny. Háji bratr-

ova Klácelova. Žádá ho za další dopisováni do Moravských
Novin. Klácelovo redaktorství. O Koled a o známých. Nabízí
mu pjku. O stavu své vlastní mysli.

Originál. Praha. Museum král. eského. Bez adresy a bet podpisu.

Odpovdna lisí Hanušv ís. X. u V. Vávry. Hlídka, 1899, SÍT. 170. Hanuš
odpovdl na tento dopis íslem XI. u V. Vávry, Hlídka. 1899, str. 172.

I. ledna 1851.

Neveselou novinu nemocích v rodin Tvé zvdl jsem juž

o vánocích p. Nmcem, jenž Brnem se bral na nové své úadnick

" Vil nich lis:
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psobišt do Maar. 1 Bližší však zpráva Tvá o tžkém a ovšem

velmi nebezpeném utrpení ubohé Klemušky 2 mne i rodinu mou
velmi hoce dojala i lituju zvlášt nebohou Lauru pro tolikerou

strast a nemén Tebe pro takovou nevšední zkoušku mužného

rovnoduší. Proež ani se mi nezachce brániti se protiv pihoklému
Tvému posmchu nad mým filosofováním a bratíkováním, 1

a jen

se Ti osvdím, že to juž pedtím u mne bylo jasné, že každé

zavazování sebe nebo jiného k nemu tak nesvobodnému, jako je

láska, jen na klamu se zakládati mže. Také já to naše bratrství

s Klácelem a [t.] d. neberu jinak, než že tím má odpadnouti ona

lichá, konvenienní rouška i železné brnní, ve kterém mimo
takové prohlášené nebo mlky samorostlé bratrstvo celý nynjší

svt jako marionetty jedná a se pitvoí, a jehož jenom druhý

pól 4 (i por) jest kynismus, kterého Ty v dopisu se zmiuješ.

Co se týká Tvého dopisu do Mor. Nov[in] o reformách fakulty

filosofické] v Praze, myslí Klácel, že juž je pradávno otištn,5

a jestliže to ten, který Ty míníš a pi nmž zmínka o Božen
asi ve dvou ádkách byla, totiž kde jsi cosi prohodil o ,chtní

a možení a smní' ohledem na ni. Já myslil, že mé neodpovdní si

vyložíš za ,ano'. Dopisování další do M[or.] Nov[in] bude ovšem

Klácelovi milé. Ohéral v nich nemá pražádného podílu; le protiv

nim. 6 Nad vysokým stupnm ostíhanosti 7 jich snad jsi se zhrozil

jako já; i chci ho, co nejdív se s ním sejdu, pobídnouti, aby

i v tónu a barv tak hroznou ostíhanost nejevil, jak v prvních

1 Viz list pedešlý.
2 Klementina Hanušova ( 1845), dcera Hanušova, pozdji uitelka tlocviku

a spisovatelka v oboru dívího tlocviku, tehdy dlouho nebezpen churavla.

O tom a dalších nemocech v rodin Hanušov srovnej listy ís. 60. 62, 63.

65, 66, 67.

3 Pistoupením do bratrstva Klácelova. Viz list ís. 59.

4 Slovo por místo pól navrhl Klácel (Koleda, I. str. 43); Ubilo se mu
pro .dobré píbuzenstvo' : odpor, rozpor a pod.

' Mor. Nov. 1850, ís. 255 beze zmínky o B. Nmcové, jež byla soukromé

povahy.
6 Vydával podle zpráv Klácelových proti Mor. Novinám za pomoci jisté

frakce snmovny moravské, v jejímž ele byl prelát C. Napp, Moravské
národní Noviny (1849—1852).

'• Pitužující reakce psobila, že Klácel byl ve všech svých projevech stále

opatrnjší, ímž noviny jeho klesaly objemem i obsahem, až od 1. ervence 1851

staly se z listu zemského listem vládním. Havlíek vytýkal rovnž Mor. Novinám

nedostatek .ilého ducha', jakož i .píliš žebrácký odv' zmenšeného listu.

Slovan ze dne 15. ledna 1851. Zd. V. Tobolka, Karla Havlíka Borovského

Politické spisy. III. 2. str. 1245.
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dvou íslech. On v tom ohledu má zvláštní zakoennou illusi,

snad ze stavu jeho na náhled vlastní pešlou, domýšleje se totiž,

že bude obecenstvo, osobn jej neznajíc, tak mezi ádkami ísti,

jak on si peje. Vzkazuje Ti pátelské pozdravení.

Za poízenou u Ržiky* Ti dkuju; budeme mu psáti co

nejdív; spolené otisknutí kalendáské ásti nemžeme pijmouti,

ponvadž máme jiný formát, který musíme podržeti. — U Bušák :i

pravili, že juž Vaše vci Ehrlichm 10 zaslali, snad že se to pro

svátky drobet omeškalo; mrzíme se na to velmi a budeme musiti

na mnohé místa zrovna poštou zasílati. — Cí pak je to ruka (na té

doušce Tvého listu), která ty slovanské ,vši' našla, ježto p. korrektor

zapomenul vyesati? 11

Narážíš na pražský hrad, kam Lotty 12 vánoky nesla, a

nezpomnls si, že od té doby, cos mi lakonickou krátkostí Mariino 1
''

odjetí do Hradce 14 oznámil, nic jsem o té vci neslyšel; a ponvadž

p. Tomáš 1 "' o té vci ke mn se nikdy nezmiuje, nevím o všem

tom nic více než o stvoení svta. — Pelétávání Lottyno z místa

na místo, nemohouc nikde stálého stánku i hnízdeka nalézti,

jaké by jí svdilo, lituju vru upímn. 16 Ty ubohé dvé holky,

kdyby ješt se lidé v nco jiného promovali, jako za starodávna,

mohly by se snadno státi zezulkami, to jest ve smyslu slovanském,

kdežto tento pták se pojímá jako osamlá sestra nebo vdova,

pohešivší bratra neb chot a o samot žijící. (Ve smyslu nmeckém
nebylo by to tak vnadné porovnání, ponvadž se tu víc pihlíží

na snášení vajíka do cizího hnízda). Neznámí okolnosti hradecké,

abych mohl posouditi, zdali jim tam bude moci býti blaho na

dlouho. Kdyby mohly juž jednou mrštiti o zem tmi svými nmec-
kými penáty, jichž všude [s] sebou nosejí, malé Nmecko ,á la

camera' sob založiti mermomocí usilujíce, mohla by snad nejdíve

Praha, jak se mi zdá, Lott svditi. Všude jinde bude více otrokyní

' Josef Ržika (181 '), viká a katecheta eskobratrský, poadatel

bratrského kalendáe: mel poizovati kalendání ást zárove pro Koledu.

rma Buschak o Irrgang, knihkupectví u nakladatelství v Brn, milá

tehdy komisionástvi Mor. Nár. Jednoty.

i ran. Ehrlich, knihkupec v Praze.

" Byl to J. Lepa,jenž opravoval nikdy místo Helceleta rukopisy Hanušovy.
1 Karolina Ottová ina: byla jako M. Kallinová gouvemantkou.

M Kallino " Jindichv Hradec.
' / Bratránek.

Zamýšlela pesthovati se i Berouna do Jind. Hradce, ale podle

zpráv Hanušových zstala v Praxe.
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sousedských ohled a pinucena více ku petváce, která mén
v povaze její leží než v Mariin, ku které ale pece velikou

schopnost má pro tu její sílu ve stoickém sebezapírání. Dopis od

ní pekvapil by mne, nebo juž jsem pustil nadj na jeho možnost.

Její návštvu vánoní v tak neveselé dob nehrub snad jste

užili, aspo Laura ne.

Na zmínku Tvou o pochopitelné Tvé finanní nesnázi ozna-

muju Ti, že kdybys byl pinucen k vypjení a neml na snad,

kde, tož piš mn jen. Mám knížku ze spoitelny vídeské na 100 zl.

;

tudyž bych ti snadno a rychle mohl vyhovti.

Orthografické pektní Šilhavého 17 mile mne zajalo; proto

ovšem nepestane židem smrdti. ,Kanec na staro ezaný, žid

poktný, vlk doma chovaný, pítel tikrát míený, mnich z kláštera

vyhnaný, to vše vždy jednostejný'.

Co se týká stavu mysli mé, o nmž píšeš, že nevíš, máš-li

mé poslední filosofování piísti tomu, že šasten i nešasten jsem,

mohu Ti jen íci, že mne ani nemuí osten perného bolu, aniže

lektá osten rozkochanosti, ježto by mi v tom pekážely. Tedy ani místa

k hedonismu ani ku cynismu. — ekám brzké zprávy o Klemeni.

61.

J. Helcelet A. V. Šemberovi. Brno, 1851 leden 23.

Osvduje staré pátelství. Radí se, má-li Koleda splynouti

s kalendáem Lichardovým. Zprávy rodinné. SKlácelem sepobratil.

O nové podob Mor. Novin.

Originál. Praha. Museum král. eského. Adresa Šemberovi nmeku.
Razítko pošty vídeské 24. ledna, brnnského není.

V Brn 23. ledna 851.

Drahý píteli

!

Akoli sám pilnost v dopisování nepovažuju za mítko lásky

a pízn, zvlášt mezi osobami poetickou mladost pekroilými,

pece jsem juž dlouho se chystal s dopisem k Vám, píteli, jelikož

se mi pozdávalo, že jste mne poínal považovati za bývalého

17 Viz list is. 33. Další odsouzení jeho je následkem zprávy Hanušovy,

že Šilhavý v Klatovech si nepkn vedl po stránce národnostní a horlil pro

rozšíení francouzštiny.
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pítele, a že jsem se osvditi chtl za starého, ale ješt jsoucího

;

a upímné ujištní toho, prosím, pijmte pátelsky za první lánek
ádk tchto.

Druhý, prvnímu též pisvdující, který také zvlášt vymohl

dnešní mj dopis, jest prosba o poradu, které laskav vyhovte,

bera ji za dkaz dvry a ne za sprosté sobecké obtžování, pi
emž zárove o zachování tajnosti Vás pátelsky žádám. Pan

Lichart 1
totiž obrátil se na Mor. Nár. Jednotu s návrhem, abychom

,Koledu' s jeho kalendáem ,Domovou pokladnicí' v jedno spojili

a takto z odbratel ,Koledy' eskomoravských, odbratelstvem

slovenským ,Domové pokladnice' rozmnožených, tím vtší pso-
bišt tomu spojenému kalendái získali. Máme se mu v brzku

rozhodn vyjáditi, a pakli bychom návrh jeho nepijali, ta-

jemství v té vci zachovati. Žádá on i penžitou náhradu

za to, že by pustil osobité vydávání svého kalendáe, a bylo

by nám též o tolik vtší poet výtisk ,Koledy' spojené s ,Do-

mov[ou] pokladnicí' podniknouti. Bží mi tedy o to, abychom tu

vc ne maní a nakvap, nýbrž s obezetnou úvahou a rozmyslem

pedsevzali, proež bych rád vdl, nejen co Vy o tom soudíte,

ale zvlášt, jak to stojí se slovenským obecenstvem vzhledem na

knihu eským náeím vycházející. Vycházela!: ,Domová pokladnica'

až do letošího roku Štúrovskou 2 slovenštinou a teprv letošní

roník Lichardovou eštinou; nevím ale, není-li pívrženstvo

štúrovštiny (protivné eštin) snad ješt tak hojné a tolik vplyvu

mající, že tím nová esky psaná Lichardova ,Domov[á] pokladnice*

byla vtší ást populárnosti na Slovensku snad ztratila, a my,

pijavše návrh p. Lichardv, že bychom silami Mor. Nár. Jednoty

(ovšem ne ješt tak obrovskými) obt pinesli, kterou bychom ne

zisk, ale škodu utrpli, dobré vci takto ovšem ani neposloužíce.

Vy, píteli, ve Vídni a u Vašem postavení budete moci tuším

dostatené vdomosti míti neb nabýti o stavu té prožluklé j>:

záležitosti na Slovensku, i obracím se ve jménu blaha Mor. Nar.

Jednoty k Vám o Vaše mínní a radu, žádaje Vás ovšem, ab\

za tžko si nepokládal, mn co nejdíve o tom Vaši odpov

Daniel Lichard, prostonárodní spisovatel eskoslovenský <

/•vit Stár (1815 1856), spisovatel <i politik- slovenský, spolu s Jot

Mil. Hurbanem <i M. Hodžou uvrtil </<> literatury tivá náeí stedoslovens
po nim jako pvodci slovenštiny spisovné, feni Hájil Ji vr splSÉ NáreÍA
slovensko alebo poteba plsania v tomto náret (Prešpurk, isih> a p
prvý její obrat grammatieký Nauka tei slovenskej (Prešpurk, 1846), naxj

tento Jazyk v echách Márovitinou'.
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odepsati, ale i tajemství zachovaje, které co poctivý muž jsem

dlužen panu Lichartovi. 3 Letos jsme Koledy 200 výtisk na Slovensko

poslali, nevíme však ješt, moc-li se tam prodalo i nic. Na Morav
a i v echách odcházela dobe, tak že tuším s letoším vydáním

dobe pochodíme. Tisklo se 3000 exemplá. Známf nedostatky

toho prvního roníku, doufám ale, že ho bude možná zdokonaliti

a v pízni obecenstva udržeti a upevniti.

Abych se konen i o své domácnosti zmínil, vede se nám
zde v Brn jakž takž ; drahota je veliká a penz málo. Zdrávi

jsme dosavad všichni byli, nyní však mé dti všechny stonají na

záduch i kašel keovitý, tak že to bývá nkdy kašláním kvartet,

až vlasy vstávají. 4 Doufám a srden peju, že Vy a Vaše milá

rodina z lepšího zdraví tedy než nyní my se tšíte, a vzkazuju

srdené pozdravení a poruení mé i ženy mé Vám i vážené p[aní]

manželce, jakož s strany dítek mých úctu pp. kmotrm a mnoho

milého a laskavého dtem Vašim.

Klácel, s nímž jsme se sbratili 5 a k nmuž asto docházím,

byl minulý týden nemocen na kašel a rozmanité jiné následky

nastuzení. Nová podoba Moravských Novin dává mu nyní více

práce než pedtím, a toho nevidti ; zvlášt ty požadavky na

ten Národní List.
6

Oekávaje, že mou výše postavenou dvrnou žádost laskav

v nkolika dnech vyplníte, koním a nepestávám býti s upímnou

úctou Váš starý pítel Helzelet.

62.

J. Helcelet I. J. Hanušovi. Brno, 1851 únor 13.

Posílá peníze. Lituje onemocnlých dcer Hanušových. Želí

utrpení B. Nmcové. Hanuš osoován. Soudí, že by se ml Hanuš

sblížiti s Bratránkem. Nesnáze s rozesíláním knih v Mor. Nár.

Jednot. O národopisné map Rakouska. Dohoda s Hanušovými

nakladateli. O úkolu Hanušov pro píští Koledu. O V. Vrbikové.

3 K splynutí obou podnik nedošlo, ale Domová pokladnice podle

Douchova Knihopisného slovníku skuten tímto roníkem V. na rok 1851

zanikla. Teprve pozdji Dan. Lichard pistoupil k novému vydávání kalendáe

v eském rouše, který vyšel pode jménem ,asnik' na r. 1856 ve Vídni.

* Viz list následující. 5 Viz list ís. 59.

6 Od r. 1851 Mor. Noviny vydávány ve kvartu s pílohou Mor. Národním

Listem, vydávaným tikrát týdn, jenž tištn švabachem, obraceje se hlavn

k prostému tenástvu. V nm také dopisy z venkova.
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Originál. Praha. Museum král. eského. Bez adresy a bez podpisu.

Odpov na Hanušv list cis. XIII. u V. Vávry. Hlídka, 1899, str. 255.

13. února 1851.

Posíláni Ti tuto 100 zl. st. dle žádosti Tvé, nebo se mi

zdála kratší cesta hned zde vymniti tu knížku, 1 než abych ml
knížku posílati a Ty abys ji teprv vymnil v Praze, kdežto ani

nevím, zdali má vídenská spoitelna svou komanditu. Co se týká

tch úrok, myslím, abys si nedlal takové svdomí, nebof je to

skuten také nemalý úrok, že Ti mohu v pravou chvíli pomoci,

a vru, je to dosti trpké, že musíš potom zase 100 zl. dluh platiti,

co v podobných okolnostech také není rozkoš; jak se taková

stovka dostane do proudu, utee jak voda a potom zase ji vy-

vážiti z toho proudu, není vc tak snadná.

Ty Tvé zprávy, 2 vru, jsou dosti perné ; jedna strast druhou

stíhá ! To je, vru, pro praktickou íilosofii pravá gymnastika i
asketika ; hic Rhodus, hic salta! Dobe to chápám, že se Laura

duchem svým v takové zkoušce šlechetn osvdí, ale juž bych

jí srden pál, aby to jednou pešlo a by ona u vítzném od-

dechnutí konen kdy mla, po vykonaném závodu pocítiti blahé

vdomí své osvdené síly a, eknme, ctnosti ; nebof to asi bude

ctnost, nepozbýti sebe v zápasu s nouzí (ananke). Vzkaz ubohé

Dóe :: od mých dtí a rodi jejich srdené politování a pání,

aby její tlocvikem protíbené tlo brzo staten zase z té íoenik-

sovské próby vyvázlo, jako že nepochybuju. O Klemušce ovšem dle

zpráv Tvých netroufám si tak dvrného úsudku pronésti; než u tak

mladých lidiek nesmí se zoufati, byf i nkdy zhruba to na n pišlo.

Boženino utrpení 4 ovšem i mne i Matouše 5 velmi dojalo. To
juž je, jako by se všichni bozi spojili protiv nkolika smrtelníkm

za to, že se opovážili sházeti se sebe špínu obecného stáda a živu

býti zpsobem aspo ponkud olympickým. Sesílají tu na nás

snad pro ten kousek nevinného i neškodného bratrství honem
kde kterou neest a posmívají se nám pak z naši malomocnosti,

že sob v ledajaké svízeli hned rady neb aspo pomoci nevíme.

Než brame se neohrožen; nemflžeme-li upíti malomocnost,

1 Viz dopis fis. '•(>.

- O další nemoci h'l. Hanušov. 17- dopis ÍS. 60.

I ><>ra Hanušova i 1841), nejstarší dcera I. J. Hanuše, potom uitélk
i díví ikofy O pekladatelka z anglitiny; také ona tehdy onemocnla

• H. NimCOVá byíú podle úsudku dra. .1. šjky ttiiena chladnou zim-

nici. (Hanuš HelCeletOVl ÍS. Sil.) O nemoci ieji srovne/ list ÍS.

M. i Kld&
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aspo nepipouštjme malomyslnost; však ono zase lahodnjší

slunce zasvitne. U mne ješt sice dti kašlou a štkají, 6 alespo

zase z lžek juž všechny vylezly.

Tvé osoování s strany otrocké" nepekvapilo mne, vždy
i zde p. Denkstein Bratránkovi ml za zlé, že podle Tvé psycho-

logie 8 uí; snad se Ti o tom zmínil, když Ti psal, jak pravíš. 9 Máš-li

odpovdti ? Do toho nechci se másti ; myslím však, abys všem,

s nimiž jsi se loský rok pohodnul a rozhodnul, tolik za pravé

pipustil ve svdomí svém, že ne toliko jejich chování zrovna a

jedin bylo píinou rozpadnutí bývalých pomr, nýbrž ponkud
i itelnost rozdráždné mysli Tvé i jejich. Nyní, kdežto mnohý

zase hledí jakž takž v mysli své mír i poádek uvésti a skutkem

jako odprošuje, pro bys ml odmrštiti ruku podávanou ? Vždy
je odprník a nepátelv beztoho dost, neteba je ješt vyhledá-

vati i vybízeti.

Co píšeš o nepoádném rozesílání Jednotiných 10 knh, jest

to pravou metlou pro ni ; knhkupci nesvdomití tak jsou na vý-

nosné lichváství s ažijem zmlsáni, že jinou innost ani možná

není na nich vymoci. 11 Chtl-li bys se ujmouti aspo úd praž-

ských, vru, dobrou službu bys Jednot prokázal. Spottovy a spol-

kové knihy skuten byly u Bušáka pominuty; ony knihy však,

ježto pravíš že u Ehrlich leží, mají prý býti vybrány od úd,
jichžto byty Ehrlichovic neznají. Mžeš-li tím hnouti, ui to;

pošleme Ti co nejdíve seznam všech pražských údu. O Winikeru

praví Pražák, 12 abys mi sdlil Tvj kontrakt s ním, že prý je

ochoten ho pohnati ku poádku. 13

• Viz list ís. 61. Dceruška Lidmila Helceletovým tehdy zemela.
" Hanuš už pocioval nepíze reakcioná ; dostal dtku, že nepednášel

v as pohbu dra. Aug. Smetany, a se ho pece i universita úastnila. Viz

dopis Helceletovi ís. XII. a XIII.

I Handbuch der Erfahrungs-Seelenlehre. Brilnn, 1849.

J R. 1850 Hanuš rozestal se z píiny mn neznámé s Bratránkem, jenž

dopisem zmínným tuto a v Hanušov list Helceletovi ís. XII, opt na-

vázal s Hanušem dopisování, a to prostednictvím Helceletovým. Viz Hanušv
list Helceletovi ís. XIV.

10 Mor. Sár. Jednota.
II ást Koledy totiž, zaslané do pražských knihkupectví, zstala v nich

neprodána a ani údm exempláe jejich vesms nerozdány. Viz list ís. 58.

12 Dr. Alois Pražák (1820—1901), advokát v Brn. politik moravský,

potom baron a první eský ministr krajan.
13 K. Winiker jako komisioná Hanušovy knihy Kulturgeschichte (viz list

ís. 35) neskládal ádných út z prodeje knihy. K jednáni o tom srovnej listy

ís. 63, 73, 75, 76, 77, 80. 81, 83, 84.
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O mappách 14 nevím co Ti íci, myslím, že se z toho nedá nic

uiniti ; jest pro nynjší asy píliš bídná práce a já se za naše

jména na ní vru drobet stydím. U Hauptmanna, 15 nástupce Wim-
merova, byl jsem

;
pravil, že mu ekl Wimmer, že jsi vybral za

45 zl. knihy, honorá 10 že je zaplacen a že prý juž nemáš eho
požadovati. Kontrakt sám ale prý Hauptmann ješt nevidl ; dá si

ho ale ukázati, a kdyby shledal ješt njakou povinnost k Tob,
že by snad ješt nco uinil, a prý velikou škodu z tch
pletek má.

S stran úlohy pro Tebe na lánek pro píští Koledu myslí

Klácel a já s ním, jelikož jsi slovanský mytholog, 17 abys sestavil

a popsal výroní svátky dávných Slovan, jako vánoce, asi Hrom-
nici, jarní svátky i velkonoc, letnice i tuice, sobotky, obžínky

a tak dále, jak to asi u nich s pírodním náboženstvím souviselo

a až dosavad bu v kalendái kesanském nebo v obyejích a

hrách národních stopy zanechalo. Snad abys to ne peuen, nýbrž

pro vtšinu našeho obecenstva sepsal. 18 Nebo víš-li dosti o Koled
nynjších i starých Slovan, to by byla zvlášt pro nás voda na

mlýn. Rozmysli si to

!

Pojednáníko o Koled v Kollárových slovenských písních 19

nehodí se a je Kollárovské

!

Abych se také o seste Verunce 20 zmínil, totiž seste Bože-

nin, 21 nebo s Klácelem si vyká a já zhola snad ješt nenáležím

do pízn. Jest vzdlaná holka a tlo dosti sliné, ale romantická,

14 .Národní zemvid Rakouské íše dle Šafaíka vydán od Helceleta a

Hanuše v Holomouci r. 1S49'. Po návrhu Hanušov byl zbytek nákladu jejich

dán Mor. Nár. Jednot a pražskému vyuovacímu ústavu K. Ammerlingova

Budi. Viz list jeho Helceletovi ís. XIV.

Knihkupec brnnský.
18 Za Geschichte der Filosofie etc. jež vydána Winunrovým nakla-

datelstvím. Viz list ís. 43. K jednání o tom srovnej listy 62, 63, 65, 66.

17 Vydali Hanuš již r. 1842 spis: Die WissetlSChaft Jcs Slaivischen

Mythus, im weitesten, den altpreufiisch-lithauischen Mythus mitumfassenden

Sinne. Sadí Quellen bearbeitet, sanunt der Literatur der slawisch-preu

lithauischen Archologie und Mythologie. Als ein Beitrag tur Geschichte des

menschlichen Geistes entwor/en von Ignaz Johanu Hanusch. Lemberg, 1842.

'" Vyhovv této žádosti, Hanuš sepsal pro Koledu (II. str. 150 177)

••ni výroních svátk starých Slovan a o jich pozstatcích mesi námi:

írodnie ZpievanJty ili písn svtsk Slovák v Uhrách jak pospoli-

tého lidu tak i vvššich SÍOV, s, -brané od mnohých, V poádek uvedené, vy-

wtlenlmi opaten a vydané od Jana Kollara. Pil I (Budín, 16 09-411.

l\ VrblkOVá. VU bratrstvu list .

i
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až pláe. Pan Mikšíek 22 passivním odporem ji steží a já se

obávám, aby to pro romantiku nebylo neodolatelnost. Kdyby ji

bylo možná od tohoto upíra jejího emancipovati — nebo vyhlídky tu

není s ním žádné, le velmi smutné — nepochybuju, že by se nám
mohlo podaiti, tu její zkroušenost tak dalece pokaziti, že by z ní

mohla roztomilá dva býti. Ale on hrozil prý jednou, že se za-

stelí, a to si mžeš pomysliti, že romantická pece se nestane

vražedlnicí. Nad to prý sama ví, že za 2 léta ume. Z eho zavírá,

že musí plakati; já ovšem bych z toho bral konsekvence á la

Boccaccio. Xatps.

63.

/. Helcelet I. J. Hanušovi. [Brno], 1851 bezen 18.

S díky pijímá nabídnuti Hanušovo, státi se prostedníkem

Mor. Nár. Jednoty. O jednání s nakladateli. O údech bratrstva

Klácelova. Zprávy o rodin. Rád by se podíval do Vidné.

O pekladech z Boccaccia. Tší se na B. Nmcovou. V píloze

objednává odlitek Lumíra od V. Levého.

Originál. Praha. Museum král. eského. Adresa Hanušovi eská.

Razítka brnnské pošty není, pražské 19. bezna. List je bez podpisu. K do-

pisu tomuto patrn piložen byl lístek, jenž pi peazování potom octl se v list,

oznaeném v Museu král. eského íslem 27, v tomto vydání ís. 68. Že náleží

sem, souditi lze již z písma a papíru a také vidti hned z poátku listu

ís. 64, kde Helcelet oznamuje, kterak byl upominán o zaplaceni za odlitek

sošky, zatím mu dodané prostednictvím Hanušovým, již slíbil ,s píštím

psaním' hotov zaplatiti ; zatím se s odpovdi opozdil a tím také se protáhlo

slíbené zaplaceni. — Odpov na list Hanušv ís. XIV. a XV. u V. Vávry,

Hlídka, 1899, str. 257. ze dne 20. února 1851.

18. bezna 1851.

Mohu se domýšleti, že se juž, brate Hynku, mrzíš na mou
váhavost v odpisování ! Mea culpa ! Máš zde piložený spis onch
úd Mor. Nár. Jednoty, 1 ježto ode 1. ervence 850 pistoupili:

bu tak laskav, prohlídni si seznam úd v Koled a tento pí-

davek zde a poznamenej si, kterým bys mohl býti prostedníkem

mezi Jednotou a jimi
;
potom pak ra nám sdliti jména jejich. Ped-

nostenstvo Jednoty vdn pijímá Tvé nabídnutí k tomu nehrub

22 Ucházel se tehdy o V. Vrbikovou a potom vskutku ji pojal za cho.

1 Viz list ís. 62. Soupis úd (35) poízen cizi rukou. O komisionástvi

viz list ís. 58.

9
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píjemnému zajisté, však záslužnému úadu. Rádi bychom Ti se-

stavení Tvých poruenc hned hotové sami zaslali, bychom Ti práci

usnadnili, nedá se to však jinak udlati.

Winikrovi- já odevzdal dopis Tvj, a jsem osobn nemluvil

s ním, nebo je co chvíle chorý a není ho vidti.

Také s Hauptmannem 8 jsem se teprv po nkolikátém do-

cházení sejíti a umluviti mohl. Dlal kyselé úšklebky k tomu

;

zdá se, že ho takoví nemilí posthumové asto docházejí ; uvil
konen Tvému vysvtlení o požadavku onch 45 zl. st., které

v knihách juž jako zapravené stály. Pivolil však jenom na za-

placení 20 procent, které Ti bu v knihách neb, chceš-li,

i v penzích zapraví. Piš tedy vli svou.

Zprávy o Boženiným 4 okívání rád slýchám, a myslím, že

teprv rozhodné letní poasí s to bude, navrátiti jí dokonce zdravou

pružnost života. Že to s Klemekou tak váhá, 5 jest trudno ; a ješt

trudnjší snad, že finanní výminky ku zdravjšímu živobytí celého

našeho nového bratrstva a sesterstva* nejsou skvlejší
; je to,

jako by všude všechno bylo zakleto k jakési nijakosti. Juž i bratr

Matouš,' který zajisté tím svým coelibátem jest nejbohatší z nás

všech, sází do loterie
; pál bych mu njakou vážnou trefu, vím

ale, že to, co si našinec peje, nehrub rádo se vyplní. V mé
rodin zaíná to ponkud co do zdraví se polepšovati, 8 akoliv

dti ješt v jakéž takéž karantén vzí, ímž já ješt poád ani

ten pokoj nemohu pro sebe míti, abych mohl bez vytrhování

pracovati, nýbrž asto v zoufání musím z domu utéci, protože to

doma pro samé otcovské radosti k vydržení není.

Na velikonoc nkdy si myslím, že bych zajel do Vídn,
tamjši sbírky antik drobet si prohlídnouti, ponvadž juž mne to

hnte, že neznám, co tam vzácného chovají; na druhé strano

hrozím se zase vbec povtí vídenského, které Denníky (Víde-

ské)9 rodí, a že se ohlížím na velikou útratnost vídeského žiti,

které by mi stálo znamenitou sumu svobody (jak nazývá Rous-

seau 1 " peníze) a kterou bych pozdji snad pykaje lepe mohl po-

tebovati, a nemíti. Vyhlídka na njakou remuneraci za suppleuturu

Viz list ís. 62. list týž.

1
fí. Nmcová. <> fejl nemoci o listi pedešlém.

Viz list is. 60. • Viz list Cis

Ni. I . Klácel. Viz list ís. til.

Vídeský Denník, konservativní asopis, ;
, v<i<iv liný ve Vídni

•ii redakce Jana Votky a Hermenegilda Jireka.

Jean Jagu* m {1712 1778), filosof fran
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pírodopisu na propravním oddlení v naší technice také mi sklapla,

ponvadž ministerstvo rcmuneraci odepelo, jelikož v pedmtech
mých obligátních letos zde žádní se posluchai nezapsali ; akoliv

kdybych supplcnturu nebyl na sebe vzal, což mi svobodno bylo,

také by dobe bývalo a supplent jiný byl by se musil platiti.

Listu Tvému piložený peklad novelky o madonn Filipp 11

zstal mi pouhou [hádan]kou; nebo nemohu se domysliti, [jak by]

se takové nemravnosti mohly od [pražských] paniek 12 jen ísti,

neku-li pekládati a rozšiovati. 13
Víš-li tedy o tom více, tedy

rozvaž ústa svá a mluv i piš. Mému pekladu chybí 14 ješt pl
tetí desetiny. Jakou však to mže budoucnost míti, nevím, když

není té svobody dost v tobolce.

Božen zvláš nepíšu, domýšleje se, že bude ísti tento list,

a že skuten si netroufám, ješt list snesitelného obsahu znovu

pro ni ze sebe vyvážiti ; takový nedostatek harmonie ve mn se

nachází; chudoba vn a chudoba vnit! Chudý po staro- a východo-

slovansku znamená zlý a Kjajincm sluje ábel chd; dobe
mají! Tším se ji (Boženu) vidti v Brn, ponvadž se zdá, že

brzo do Uher pojede na zvdy. 15 Ješt radj bych ji byl poznal

a užil v Tvé a Lauin spolenosti, ovšem za as bývalé

svobody.
Piložen lístek tohoto obsahu:

Prosím T, objednej mi sádrov[o]u sochu Lumíra, 16 zdali

skuten nestojí více 8 zl. st. a obstará-li se bezpení dovoz až

do Brna, za který po obdržení neuškozené sochy zde by se teprv

zaplatiti mohlo. A ji lijou hodn massivn, nešetíce sádry, a a
ji píliš nehladí, radji aby tak nazvané nitky nechali, kdyby
hlazení mlo do nemilosrdních rukou pijíti. Objednej ji najisto

;

kupuje se pro Jednotu i Besedu a mohu Ti s píštím psaním
tch 8 zl. st. hotov poslati. Hlzlt.

Nediv se, jestliže se Ti zdá pee porušena
; já sám jsem

odpeetil, abych tuto doušku mohl pidati. Hlzlt.

11 G. Boccaccio, Dekameron, den 6., povídka 7.

12 Místo porušené vytržením papíru.
13 Boccaccia podle zprávy Hanušovy pekládala cho dra. V. Staka,

rozená Karolina Reisová, sestra druhé choti Fr. L. elakovského ; ukázku
pekladu Hanuš Helceletovi poslal (Hlídka, 1899, str. 258) a je dochována
podnes u M. Helceleta. Ovšem úsudek Helceletv mínn ironicky.

14 Viz list ís. 48.

15 B. Nmcová mínila jeti do Miškovce za chotm J. Nmcem. O této

cest viz list ís. 65, 66, 67.

16 K jednání o ní srovnej listy ís. 65, 66, 72, 73, 76, 83, 87.

9
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64.

J. Helcelet z Mor. Nár. Jednoty F. Kodymovi. x Brno, 1851 bezen 29.

Prosba za píspvek do Koledy.

Originál. Praha. Museum král. eského. Adresa Kodymovi eská do

Prahy, ale list zaslán k rukám Hanušovým, ježto asi Helcelet uritjší adresy

Kódymoty neznal. Razítko pošty pražské 30. dubna, brnnského není.

\T X Dl U AIX K ÍÍS.1 27.
Vaše Blahorodi

!

l J

Výbor Moravské Národní Jednoty usnesl se v hromad dne

20. listopadu 1850, aby se kalendá .Koleda' i na r. 1852 vydal,

aby zstaly ty samé kategorie i zevnjší úprava jak r. 1851, aby

se však co možná ohled vzal na reální vdomosti a aby se za

lánky do Koledy pijaté platil honorár, a sice za arch v Koled
vytištný 12 zl. až do 30 zl. konv. mince.

Pedpokládajíce, že ,Koledu' a její smr již ráíte znáti,

doufáme, že nám i na toto nemilou náhodou opoždné osobní

vyzvání pounými lánky z oboru hospodáství a prmyslu budete

nápomocným, by Koleda vytknutému cíli, probuzovati národní

vdomí a rozšiovati vzdlanost, od roku k roku více se blížila.

Ponvadž Koleda již v msíci srpnu má býti dotištna,

žádáme slušn, byste nám co možná brzo oznámiti ráil, zdali

a jaký píspvek byste na nejdéle do polovice kvtna t. r.

zaslati mohl.-

S obzvláštní úctou a nadjí, že naši žádost neoslyšíte, píšeme se

editelstvo Národní Jednoty

Helzelet, starosta. Fr. Sankot/' jednatel.

V Brn dne 29. bezna 1851.

Dr. Helzelet, v mst, ve Svatojanské ulici . 457.

65.

J. Helcelet 1. ./. Hanušovi. Brno, 1851 duben 12.

Odlitek Lumíra již zaplacen. O své nemoci. O rukopisech pro

Koledu. Jednáni s nakladatelem Hanušovým. Teši se na B.

covou. S Klácelem se dohaduje náboženství. O V. \'rb:kove.

1 MUDr. Filip Si Kodym {1811 1884), popularisdtor r
oho . ; //.

Kodym (/o Koledy nepispl.

I raní. Sankot, pozdiji c. k. mlstodriitelský rada v Brn.
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Originál. Praha. Museum král. eského. Bez adresy a bez podpisu.

V Brn 12. dubna 851.

Dnes jsem juž dostal, píteli, upomínku od pana Kattery, 1

a kajícn hned jsem mu poslal 8 zl. st., což tuto vezmi k vdo-
mosti a nemrz se na mé nedbalé dopisování. Vtrná xoyq obrátila

i mn plece, jelikož jsem se rozstonal sed juž pes 14 dní v pokoji.

Zprvu se následkem chipky zanedbalé pokoušely o mne souchotiny,

a juž jsem pomejšlel nkdy o eoftavacrá i blahoumrtí; nezdá se

pak pece ješt tak na pilno býti, ale zase jakás zimnice (moravsky

,
psina') pestrojená se dala do mne v podob velmi obtížné

;

dostával jsem totiž co den ráno o 8. hod. nad levým okem bolest

vrtající jako nebozezem, ježto trvajíc do poledne mne inila ke

všemu neschopného. Užívám tedy také chinin a popustilo to aspo
ponkud, jsemf však ale ješt špitálník, a kdyby bylo lepší poasí,

asi pl máje, bylo by mi nejlépe zalézti na nkolik nedl do njaké
Arkadie. Bohdej! že ty propadené peníze jsou ta jediná podoba,

ve které za dnešních dn kousek takové svobody se vymniti

mže. Zajisté by i tžce zkoušené Laue i s drbeží 2 taková

pastýská episoda, tak asi jak v Hranicích, 3 nanejvýš spasiteln psobila.

Jak nevhod mi pijde takový neduh v hlav, práv nyní, kde

mám tolik rukopis pro Koledu ísti ! Na tvé slovanské svátky 4

tším se, a jsem dosavad nezaal. Ty dva vyžádané otisky ,pro

Tebe budeme hledti obstarati. Nepíšeš nic s strany návrhu Haupt-

mannova 5 o 20 procentech, které Ti od Tvého požadavku na

Wimmera vyplatiti chce; i psal jsi juž jemu samému? Kdyby to

šlo skrze mé ruce, použil bych té píležitosti poslati Tob tch
54 kr., které máš ješt za mnou od bradel.

Lumíra 6 ješt jsem nevidl, ponvadž se hned dal do Besedy

a protože já ješt nevycházím. Jsem juž žádostiv ho vidti.

Boženu 7 tším se po svátcích snad brzo v Brn spatiti,

zstane-li to pi té její cest. Pozdravuj ji ode mne, by mne omlu-

vila, že jí nepíšu; hrozn nerad nyní dopisuju, proež to také za

mnoho nestojí, píšu-li. S Matoušem, 8 který štít se choditi mezi

1 Socha pražský, jenž Helceletovi zhotovil odlitek Lumíra od V. Levého,

dále zmínný.
2 Viz list ís. 60. 3 Viz list ís. 33.

* O svcení výroních svátk starých Slovan a o jich pozstatcích

mezi námi. Viz list ís. 62 a dále srovnej listy ís. 66, 67, 69, 73.

r
> Viz list is. 62.

6 Odlitek sochy V. Levého, o nmž viz list ís. 63.

7 B. Nmcová. Viz list is. 65. 8 M. F. Klácel.
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Menschheit/' ke mn nedochází, nýbrž jen mi dopisuje, dostal jsem

se do bratrské polemiky o bohu a o náboženství, 10 což se stalo

tím, že mi pjil Feuerbachovy 11 Vorlesungen uber das Wesen der

Religion. Pronesl jsem se náhodou proti ,náboženství' vbec, jelikož

dle slova vyznamenává asi tolik co theismus a jelikož považuju

,boha' tém za prvopoátení hích i ,blu, jenžto co erná nif

dosavadním djinstvem se proplitá; ekl jsem, že se také slovo

,náboženství' nemá užívati ve smyslu ,Religion' asi jak Ruge,

totiž jakožto snaha ušlechtilá po uskutenní lovka, 12 ponvadž to

vede vždy k nedorozumní. On však mi domlouval, že jsem píliš

prchlý a že není hodno utrhnouti se takto od pedešlé historie lidstva a že

,buh' má dobrý smysl pro dosplého a že nelze pustiti ,náboženství'.

Po nkolika dopisech ustal boj mezi námi, ovšem bez

pekonání které strany ; tedy jen asi pímí až do té doby, co se

zase sejdeme. Ty se budeš nad tím mrzeti, že plýtváme inkoustem,

ale vru, já jsem se choval, zdá se mi, jen defensivn. Ale Matouš

má takový pud paedagogický, že by vždy rád ješt prostedkoval

mezi prosplejšími a idioty; jakž to vbec patrno ve spisech jeho

a jak jsem mu to i ekl, a nevím, zdali tím prospje.

Jak pak se konen vede u Tebe v rodin se zdravím ? U nás

se to jakž takž vyklubalo až na nkteré drobnosti.

Než holá ! Cetl-lis pece vyznání víry Verunino, 13 které poslala

Božen? Já pod rukou etl a zhrozil jsem se i obávám se, že

dostane-li se ona do rukou njaké missí jesuitské, že z ní bude

svtice. Matouš ješt o ní nezoufá ! Má on výbornou paedagogickou

povahu a možná, že by ji ješt vyhojil. [. ..] Zdráv bud a vesel!

J. Helcelet I. J. Hanušovi. [Brno, 1851 duben sklonek.]

Sútováni s knihkupcem. O pobytu B. Nmcové D Brn
a pomru jejim ke známým. Úmrti tchána Hanušova. O cest do

Vidn. Rukopis pro Koledu. O V. Levém. Vci rodinné.

Viz lisí

lu Tyto listy Klácelovy Helceletovi zachovalý se, ule nezaazeny

nýbrž ponechány pro korrespondenci Kldcelovu, kterou chystá dr. Sr. Souek.
" Ludvik Ondej Feuerbach (1804 1872), filosof nmecký: spis tento

vydán v Lipsku r. 1851. (VJ
.vodné napsáno: .iakoito pudu ušlechtilého v i

nho'. COi potom Helcelet škrtl.

V. Vrbíkc
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Originál. Praha. Museum království eského. Bez adresy. Kus není

datován ; v originále je pipsáno podle udání dra Ctibora Helceleta rukou si.

Dory Hanušové ,na jae 1851', uritji eeno spadá list do sklonku dubna

podle zmínky, za jakých okolností stráven veer s B. Nmcovou na Mniší

hoe, a hned následujícího plánu Helceletova asi v kvtnu zajeti si do Vidn.

Podpisu v list není.

Posílám Ti tuto 11 zl. st. od knihkupce Alexandra Haupt-

manna 1 co vyrovnání útu Tvého s Wimmerem ; žádá T, abys,

mu dopisem potvrdil, že jsi to skuten pejal. Mimo to posílám

Ti já svj ostatek dluhu od bradel, totiž 54 kr.

Božena3 pijela šastn v dešti, nicmén však vyvezli jsme

ji dle návrhu Matoušova 3 hned na míst na Mniší horu, 4
totiž na

myslivárnu asi hodinku cesty nad Brnem. Byla s námi Verunka 5

a pan Tomáš (Bratránek) a pálo nám nebe tak, že se vyjasnilo a

pi dobrém vín a pi klokotání jarních slavík prožili jsme roz-

košný veer pod širým Perunem. Líbila se mi velmi, tak že, když

veer Verunka a Bratránek se poroueli, nemohli jsme se já

a Matouš od ní ješt rozlouiti, nýbrž v redakci, 6 kdež mla
nocleh vykázaný, s ní jsme celou noc pobyli, a málo chybí, pro-

bdli. Ráno o tech hodinách zavedli jsme ji na železnici, kdežto

však pro njakou pedešlou náhodu potah teprv o 5. h[od.] r[áno]

odejel. Dlouhým snad ekáním i jinakým nepoádkem neobvyklým

pišlo jí jaksi od žaloudka na nic, což však, jak doufám, na

volném povtí brzo snad pominulo. Jsemf žádostiv, co bude

o tom psáti. Zprávy její o stavu zdravotním v rodin Tvé 7 ne-

byly ovšem veselé i peju Vám k tomu dobrý žaloudek. S mým
zdravím jde to zase lépe, a tžko mi bývá udržovati [se] doma na

hladin klidné mysli. Pítomnost tak asi Boženky byla by lepší

lék než selterská voda, jížto hodlám užívati, jakmile erstvá do

Brna se doveze.

pomru Tvém k Božen ani s Matoušem ani s ní samou

nebylo místa mluviti, a mi ekla, až se vrátí z Uher, 8 kdežto

s námi chce nkolik dní po horách a lesích se loudati, že ten

pedmt s námi jak náleží rozebere. Ponkud zdá se mi, že bratr

Hynek 9 zaujímá teplé místeko v sestin srdeku; i nic?

1 Viz list is. 62. B. Nmcová. 3 M. F. Klácel.

* Majetek starobrnnského kláštera v rozkošné poloze u Bystrce, ob-

líbená to vycházka Klácelova. Údaj V. Vávry (Hlídka, 1899, str. 171), jako by

se B. Nmcová byla setkala s J. Helceletem v Brn 21. kvtna 1851, je tedy

omylem; možná, že to bylo 21. dubna.
\

'. Vrbíková. r
' Moravských Novin.

7 Viz list is. 60. - Viz list is. 65. 9
/. J. Hanuš.
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Prefekt 10 se jí dobe líbí. Budeš-li mu psáti, zmi se mu
i o mém pátelském pozdravení.

Úmrtí Tvého tchána, 11 které mi bylo z Vídn zasláním ,parte-

cetlu' oznámeno, dojalo mne živ, jelikož tuším, že to zatáslo celou

rodinou, a doufám dle eí Boženiných, že i následky této boue

nebudou nad míru zkázonosné, ehož srden peju. — Ponvadž

ješt nepednáším a supplent na mé místo nastoupil, rád bych

asi v máji zajel na týden do Vídn, a se ponkud hrozím ne-

hody, která by tam mohla brad anebo jinakému odznaku lov-
ímu se státi.

12

Rukopis o svceni svátk slovanských 13 juž jsem peetl a

líbil se mi co do pedmtu a podoby vnitní; co do podoby vnjší

snažil jsem se mírným použitím Tvého plnomocenství opraviti,

co se mi pístupné zdálo.

Podle Tvé zprávy lituju ubohého Levého, 14 jenž by vru

hoden byl procitlejšího národu a njakého eského (!) Periklesa.

Já si pedstavoval Lumíra vtšího a jsem pesvden, že ve veli-

kosti životní a utvoen asi z mramoru bílého musil by nadchnouti

i hovádko.

Když pjdeš okolo Kattery, bu tak dobrý, objednej ješt

dva isté dokonalé exempláry Lumíra pro Brno, ovšem zase po

3 zi. st. i s bednou, jeden totiž pro dra Pražáka (Ferdinands-

thorbastei) a druhý pro redakci Mor. Novin. 1
"'

Pál bych si, abys mi v píštím svém dopisu juž dal zprávu,

že epidemie osypková v dom tvém pomíjí a že konen se

vrací šastnjší doba pod písteší tvé.

Biografie naše v Rittersbergov encyklopedii 16 neetl jsem

10 H. Hudec. " Jakub Nádherný.
12 Narážka na hrozící zákaz nositi brady. .Slyším, ie pijde na Vás

rozkaz proti nošení vous — ach. Ivane. Tvé krásné vousy nedávej p
píše B. Nmcová Helceletovi dne 20. prosince 1851. M. 1896. str. 553. \ 'i:

i zde list ís. 67 a 97.

18 Viz list is. 62.

» Václav Levý (1820—1870) vrátil se r. 1848 Od Ludviku Sehwanthalera

z Mnichova do Prahy, kde strávil pt let. ale neml skoro žádné pí

zbožného mistra ani duchovenstvo, ani šlechta neznala; teprve r. 1854 dostal

se do íma sr stipendiem Klenovým a tam povstala ada jeho I

z okruhu náboženského.

V Mor. Nov. I<s.~)i. ís. "I bylo vroucí upojtorninl na krásy této sošky,

tuším z péra Helceletova. Vis lisí

Kapesní slovníek novináský a konversanl. I. Praha. 1850, J. Po-

spíšil (Hel Hanuš str. 576). VU UŠÍ ÍS. 56.
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a obchází mne jaksi hrza pi pomyšlení na to. i mýlím se?

Mnoho bratrského pozdravení Tob i Laue od Matouše i mne,

jakož i dtem Tvým od mých.

67-

J. Helcelet I. J. Hanušovi. [Brno], 1851 kvten 21.

Prosí ho za zprávy o nemocných lenech rodiny. O nemoci

Jaroslava, syna B. Nmcové. O své churavosti. Pátelské schzky
s Klácelem. Ve Vidni nebyl. Sbírky na Národní divadlo v Praze.

O píspvcích do Koledy. Pozdravy a t. d.

Originál. Praha. Museum král. eského. Adresa Hanušovi eská. Bez

razítka a bez podpisu.

21./5. 851.

Juž se mi zrovna zdá, že tam u Vás v Praze pomalu všechno

vymelo. Prosím T tedy, milý Hanuši, ozvi se mi zase trochu,

jsi-li ješt na svt. Nedoslýchám od Vás nic, le poád nové

zprávy, že zase nkdo onemocnl ; a ím dále, tím je to he. 1

Dej mi tedy juž jednou znamení o sob, abych zvdl, jak to

konen s Vámi stojí a podobá-li se to juž jednou k njakému
konci. Nejsemf já milovník bulletin, ano, nenávidím je; ale takové

sedmileté mlení milence odputovavšího ku svatému hrobu pece

skuten mne jaksi hnte. Božena 3 dojedši do Prahy psala juž

a nic se o Tob nezmiuje; myslím tedy, že jsi živ i zdráv,

jinak by o tom byla psala. S chlapcem jejím,3 pokud vyrozumí-

vám celé té historii, stojí to velmi zle, i obávám se, aby ten náhlý

skok cit od veselosti ku strasti po tolikém tlesném nepo-

ádku cestovním u ní njak osudn nepsobil, nebo zdáf se mi

dosti náruživá, by ztrátu miláka njak neodstonala. Po as jejího

meškání v Uhrách, kdežto nás k zoufání neúplné zprávy o nemoci

Jarouškov docházely, nemohl jsem pochopiti, že aspo Ty ne-

píšeš; i pipisoval jsem to nevesele jenom trudm nepopoušt-

jícím ve vlastní Tvé rodin ; ano, pomyslili jsem juž i na Tvé

vlastní onemocnní.

Ješt jednou ! dej mi tedy zase jednou nahlídnouti do kruhu

' Viz list ís. 60.

" B. Nmcová, která na zprávu o tžkém onemocnni synov vrátila

se do Prahy minuvši Brno. Viz list ís. 65.

3 Jaroslav Nmec (1841—1896), pozdji editel reálky ve Vinici na Rusi.
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Tvé rodiny a nemsti se snad za mé ídké dopisy, když nic dle-
žitého nebylo, co jsem mohl psáti.

Mn se co do zdraví vede juž jakž takž dobe, a jak se mi

zdá, víno mi škodí; proež ho jen nkdy u Kjácela piju ; a to,

bohdá, pece není stav normální; ekám na uritjší letní povtrnost,

aby mne vyléila. S Klácelem dláme asto malé výlety odpoledne

na nkolik hodin ; i neníf to ovšem na škodu
;
pece však, co se

z nejhrubších záležitostí s stran redigování Koledy vypletu, rád

bych té neesti aspo na nkolik dní, pes nkolik hor a ek
utekl. Tšili jsme se na návrat Boženin, bychom s ní njakou
dekameronskou pou do Vranova 4 neb jiného milostivého místa

podnikli, ale tou prožluklou nemocí Jarošovou sklaplo nám jak

náleží. I ve Vídni nebyl jsem ješt a odkládám ješt, jako bych

tomu Belagerungszustandu nevil, kde by nevinnému lovku
mohly vlasy, beztoho juž ednoucí, anebo ješt nco svtjšího

oklestiti."'

Se sbíráním na eské divadlo vede se nám zde dosti mdle

až posud; 6 Krom Besedy a vlastenc ex proíesso jest velmi ne-

snadno zde co poíditi ; ani zorganisování sbíracího sboru ješt

jsme nemohli docíliti i sbíráme tedy osobit. Ostatn je dosti jaksi

ctižádostivosti v menších mstekách, tak že všude pod zvláštními

zápiskami chtjí zasílati. Nuž, a jen zasílají. Pohíchu ! jen že

vlastenectví nepebývá vždycky pi platným mšci.

Tvj rukopis o svátcích výroných 7 mne zajímá i poslal nám
ponkud podobný ,Obrazy a kvty z Halie'8 p. Dunder, 9 od

nhož též pochází ,0 pozstatcích staroslovanských slavností'

v loských Pražských Novinách, 10 který pro Koledu pepsal a roz-

šíil. Kodyma jsme žádali též o píspvek; neposílá. 11 Honorátu 1 -

Viz list is. 66. — Vranov, poutnické místo u Brna.

\ 'iz list is. 66.

6 Aby sbírky na Národní divadlo v Praze byly vzpniženy. Koleda (II.

1852) pinesla provoláni k nim a úvodem lánek Klácelúv .lovk a divadlo'.

\ 'iz list is. 62.

I 'veejnény v Koled (III, 1853, Str. 163—178) pod titulem .Obrazy a kvty
z duševního a básnického života Slovanu:- východních'.

Václav Dunder ( 1817), spisovatel eský i polský, za doby pobytu

svého v Halii, kde byl úedníkem, posílal do Koledy hojné lánky o

polském a rusinském v Halii.

Pozstatky staroslovanské slavnostijarní (ís. 127, ), letni (ís.

u Slovana haliských. Praiské Noviny, .

VÍŠ lisí ÍS 64. Kodym do Koledy nepispl.

li. .- u išniowskich-Zapo
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také kritika ve Veferním] Listu o jejích Huculech 13 a p. nám
odstrašila, jak se zdá ; nebo neposílá též nic, a bychom ješt

ledacos pro úplnost a rozmanitost potebovali. Odvážíme se letos

na 5000 výtisk, loský rok jich bylo 3000. Uvidíme.

Jak pak se vede Laue, letos mnoho zkoušené ? Povz jí mé
pozdravení bratrské, abych snad ekl, smím-li; vždy je sestra

Klácelova, A = B ; B = C ; tedy i A = C. To je mathematicky

i logicky vymoženo.

Na velkonoc byl tu Lepa 14
z Jihlavy na návštvu a kuria-

lia ; vzkazoval Tob i Vám všem mnoho srdeného. Bu zdráv

a piš mi brzo.

68-

J. Helcelet I. J. Hanušovi. [Brno], 1851 erven 5.

Dopisu kvtnového nedostal. O bratrstvu Klácelov a nesho-

dách v nm. Posílá lenské podíly z Mor. Nár. Jednoty a omlouvá

nepoádky. O stavu Koledy. O rodin Hanušov. O výlet do

ejce. Helceletv kultus Náhody.

Originál. Praha. Museum král. eského. Bez adresy a bez podpisu.

5. ervna 851.

Anima dulcis! Fruamur nos sine bile. Zrfáfi (Živio). Na

staré sklenici.

Dopis Tvj, píteli, o nmž mi píšeš, že jsi jej asi n a z a-

átku kvtna mn poslal, vskutku mne nedošel i nemohu také

na pošt zvdti, kam by se byl podl. Kdyby asi náhodou adresu

byli nemohli peísti, bylo by prý psaní bylo nazpt do Prahy se

poslalo. Chceš-li se tedy v Praze na pošt optati, ui toho, a
sotvy bude k nalezení. Mrzí mne to ; a bylo by snad radno na

adrese vždy v závorce pidati ,v Brn (Brunn)' a pro jistotu i byt

muj : S v [a to] janská ulice . 457.

13 Viz list ís. 46. — Pražský Veerní List (vládní) pinesl kritiku zmí-

nnou, velmi ostrou v ís. 183 z 15. listopadu 1850. I jinde lánek H. Zapové

vzbudil zlou krev nepíznivým posouzením eského venkova oroti huculskému.

(Viz: K. Svtlá, Z literárního soukromí (Praha, 1904), stí. 80—81. Ale

K. Havlíek se spisovatelky proti kritice té pkn ujal ve Slovanu ze dne

27. listopadu 1850. Zd. V. Tobolka, Karla Havlíka Borovského Politické spisy,

III, 2. str. 1206.
u Jan Lepa. Viz list ís. 55.
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Ponvadž jsem tedy od Tebe neml dopisu od té doby, co

mi Božena 1 pinesla nkolik ádka, proto jsem ve svém po-

sledním si stžoval na Tvou mlelivost, 3 na nižto také jen se vztaho-

valo asi nezdailým obratem ono narážení ,na 71eté mlení vrného

v Palestin,' což romantické pízni a lásce nepekáželo, mn
ale pece trochu by málo bylo.

Co se týe Tvé výpovdi z bratrstva, 3 nehodlám Matouše 4

o své ujm zastávati, nebo on sám o tom ani nepromluvil, z ehož
však práv soudím, že mu to lhostejné není. Já pro mne myslím,

že se nic v celku mezi námi všemi nezmnilo, i nevkládal jsem

nikdy ani na poátku v bratrství naše takový smysl bud sjedno-

cení anebo nesvobody jak Ty. Divím se tedy bezdky ponkud
té prudkosti, která Tvému poslednímu dopisu se upíti nedá. —
Nechci oišovati Matouše z jakési platónské náchylnosti k oktro-

jování, vím ale, že pochází z upímné snahy po šlechetném cílu,

a pesvduju se i tenkráte, že uznává právo opposice, ano i re-

voluce proti sob. By tedy nehodilo se slovo .bratrství' mezi nás,

pece bych želel, abychom se násilnji jeden od druhého více

osamotovali nežli poteba. Ano pijatí slova Ty juž je pokrok,

jehož mezi námi, bývalými bratry, nikdy bych nelitoval, a jehož

dle dopisu Tvého jen jako ze shovívavosti jsi ješt ušetil. Rznici

mezi Tebou, Boženou, Matoušem nepovažuju za tak vážnou, nebo
jen náš as a naše stáí jest toho píinou, že zatoužíce nkdy
po ideálu ješt jako mladíci, pece upokojiti hotovými osobnostmi

se nedáváme; nemli bychom ale to, co nás neupokojuje, jak

bychom si páli, hned jako nco urážejícího od sebe odvrhovati.

Nechci však T déle všeobecnými a nezetelnými frázemi nuditi,

což zvlášt v dopisech málo prospívá, jen ješt pidám : nechtj

se tak do onoho Hippokratického aforismu zakousati: .eho léky

neuzdraví, železo uzdraví, eho železo neuzdraví, ohe uzdraví, a

eho ohe neuzdraví, jest neuzdravitelné,' dle nhož bys brzo tak

vše okolo sebe a na sob poamputoval, že bys musel sebe jako

vrbu oklestiti ; jelikož pece my z bývalého Matoušovského bratr-

stva úžeji k sob svdíme, než jak tuším Erben 8
i Celakovský1

1

li.
'. hopobytu v Brni. Viz úvod lista pedeiliho.

3 Lisí fanuš dal

i) bratrstva viz list tis. 59.

' .W. / . Khirrl.

1 KarelJaromirErben(l81l ti 'ateL archiv iPraky.
' l'r. Ladislav celakovský < '>. bíísnik a universitní pr\

literatur, s n,-- idy Hanui sbliiiL
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k Tob; což ovšem budiž eeno bez ujmy tch dvou ctihodných

osob a Tvého s nimi obcování. Mámef my každý jen svou píliš

rznou historii, která nám vespolek pekáží ; avšak spolený po-

nkud od nynka kus historie zajisté znamenit musil by nás

sblížiti a k okrouhlejší harmonii znaladiti. Krátký smysl tedy

dlouhé ei nebudiž žádný návrh nového spojení, nýbrž jen obrana

protiv prchlému rozervání toho svazku, jenž fakticky jest.

Posílám Ti zde 2. sv[azek] Bidpaje 7 pro Tebe a ,Pstounku' 8

pro dr. Spotta. Neníf ovšem poádek u nás vzorný, což tím se vy-

svtluje, že knhkupectví 9 samo nevelmi na to hledí, jako knhkupci
všichni, a že Jednotiny jednatelské síly jsou samí lidé jinak úady
dosti zaneprázdnní. Budiž nám omluvou, že zámožnjší, zorga-

nisovanjší eská Matice ješt o nic poádnjší není, jelikož ani

zdejší zakladatelé, ani Jednota, u vzájemnost s Maticí vstoupilá, 1 "

ješt ani stránky z Prahy letos nedostala

!

,Procházky v oboru životozpytu' 11 mn se líbí, kéž se taktéž

zachovají tenástvu Koledy! Co do prognosi, kterou stavíš Koled,
mámef vždy ješt lepší nadje než Ty, zvlášt podaí-li se nám
ji letos brzo rozeslati. Mámef roku tohoto tolik i i víc odbratel
v Cechách než na Morav, ehož, doufám, i budoucí rok bude

;

a ti, co koupili letos, koupjí snad i budoucn a ješt nkolik

víc. Nezbylo nám z 3000 hrub víc nad 100 výtisk, co pece
mnoho není, i mohlo se i více prodati, kdyby na nkterých

místech více jich bývalo. Že zásilka na redakce mla tak pozdní

datum, zakládá se na tom, že jsme oekávali njakou obzvláštní

píležitost ku zásilce, což však potom nám sklaplo.

Tvé rodin v Zábhlicích'-' tuším nyní dobe se povede,

nebof zde aspo konen nastal letní as ; máj byl do ábla
ošklivý.

Minulý týden vylítli jsme Matouš a já s Rybikou esko-

T Bajky Bidpajovy, tém do všech jazykv dávno již peložené, po

esku vzdlané od Fr. Tebovského. Svazek druhý. Vydala Mor. Nár. Jednota.

Brno, 1850.
; Pstounka ili vychovávání malých dítek mimo školu od dra. Fr. Moš-

nera, rovnž Jednotou vydaná beze jména spisovatelova r. 1851.

9 Buschak a Irrgang jako komisionái Mor. Nár. Jednoty.

'" Stalo se tak poátkem roku 1850. Viz: Karla Tieftrunka Djiny
Matice eské (Praha, 1881), str. 131.

11 Uveejnny anonymn v Koled (11, 1852), str. 82—92.

12 Zábhlice, ves u Prahy, kde byla rodina Hanušova po nemoccch na

zotavenou.
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tebovským' 3 do cje v jižní Morav, kdežto je zvláštní jako po-

morská Flora. Mn ostatn mezi bylinami pece ješt i po lidech

se zasteskne, ovšem ne po ledajakých ; zvlášt njaká exsestra 14

nebyla by k zahodní. Ale proud života netee nikdy rovnou

arou, nýbrž mazánek Zevsv, totiž Náhoda- Toyjq
t
u tu hodí kámen,

tam trousí kvítí ; tu dá mladou ženu starci nevrlému, tam rozpálí

žárlivostí pobratimce v krvavý boj o jednu krásku ; zde hladkou

tvá zohyzdí osýpkami, tam zlomí nohu bhounovi; a tmi okliky

a nesnázemi hledá si život pes vodopády a skrz moály klikaté

své eišt, a lovk po dobru a po dobrech se pídíc, asto lec-

které Skylle neb Charybd slouží za snídaní. A pece jen jest ta

Tyche (Nahodilost) pravdivé mocné božstvo, bez nhož není ani

krásy, ani svobody, které teprv zákonem Náhodou ovneným,
anebo poádkem s Náhodou shodlým v život vstupují.

K této bohyni v novjší dob obzvláštním kultem se obracím

a hekatombami slavil bych její mohutnost, navzdor které nieho
nelze si mysliti neb initi. Jest ona jen dcko, holka nepásaná,

ale miláek Zevsv, proti které nedovolí nikomu se zpovati.

Budeš mne kárati za ten krásný kultus, ale nepenáhli se! ^dravstvuj!

J. Helcelet I. J. Hanušovi. [Brno], 1851 ervenec 15.

Konec bratrstva Klácelova. Stav Kláceluv a Bratránkv.
O podmínkách bratrského soužiti. O dopisováni lenu bratrstva.

Hanušv píspvek do Mor. Nár. Jednoty. O Koled. Pípisek

Hanušv.

Originál. Praha. Museum král. eského. Adresa Hanušovi eská. Ra-

zítko pošty pražské 17. ervence, brnnského není. Be: podpisu.

15. ervence 1851.

Nevím, odpovdl-li Ti Matouš 1 na poslední psaní Tvé, které

na nás oba znjící mne došlo. 2 Po rozpuštní bratrstva1 nemluví

se mezi námi o tch vcech, ježto se ho, jak se zdá, nemileji

dotknuly, než zasluhují. Zdá se, jako by bud pisthováním B<

Dr. Rybika i eské Tebové, známý Kláceláv.

\4tnina zajisté B. Nimcox itra po nrušeni bratrstva Klá

Viz o tom také list is
1

Af. /'. Kláeel Nezachováno.

Viz lis' • fi. \



C. 69: 1851 ERVENEC 15. 143

do Prahy nebo pibytím naším do bývalého bratrstva jemu se

byla celá dosti rozkošn (snad do povtí) vystavná budova
sociální shroutila, a kdykoliv, a ideji se scházíme, nebavíme se

le botanikou i radji bylinkami ; ovšem on mi juž vytýká, že

se nechci tak vzteknouti do tch kvítk jak on, tak že nkdy na

mn jest dlouhou chvíli znamenati.

K tomu pišlo ješt, že on trpí poád ješt na ,housera',

jakousi to bolest v kíži, která mu i pi chození pekáží i po-

nkud mrzutost psobí. Budiž ale ta nebo jiná píina, tolik jest

patrno, že není mezi námi nyní toho teplejšího obcování a roz-

mlouvání, jako bývalo v as minulých letoších zimních veer
a za trvání anebo za vení v dokonalitelnost bratrstva. Jestif na

nm i na Bratránkovi (nemýlím-li se, že to jaksi spojuju) od n-
jaké doby vidti jakési dobrovolnjší chýlení se k jejich positivnímu

postavení obanskému, a by i doslovn neschvalovali veejný

positivny smr našich dn nynjších, pece zdá se, že oba po-

ustíhali pro praktickou potebu kídla svým ideálm, nabyvše

pesvdení, že prozatím aspo svt musí býti absolutismem i
despotismem k dobru veden, ovšem snad moudejším a krásnj-

ším, než je moderní ; anebo že svoboda bez tyrana je hloupost.

Nepotebuju dokládati, že ten takový náhled, jestliže je skuten
jejich a jestliže se naprosto v tom nemýlím, ovšem má v Matouši

podstatn jinou fysio[g]nomii nežli v Bratránkovi. Žádám T však,

abys tomu mému výroku prozatím tu nejopatrnjší víru pikládal

a radj tak to považoval, žef nejisto, zdali to tak jest, nýbrž jen

že tak ve mn se to obráží. Také nepochybuju, že v obapolném

ústním obcování bychom si o tom ponkud jasnji vyrozumli.

Hodlám v bhu prázdnin nastávajících dlouho zamínnou
cestu do Vídn na 8— 10 dní konen v skutek uvésti a tam odsud

snad bu pímo, bu oklikem na nkolik dní i do Prahy dojeti

;

nebo toužím, vru, nkolik hodin s Vámi pobýti a se zassimilovati,

jak toho pátelství žádá. Pivedl mne osud poslední doby bratrstva

na tu myšlenku, že ku sjednocení bratrskému nebo jen i pátelskému

pedevším je co nejbezprostednjší vzájemnost potebná a že v do-

bách, kde se jeden neb druhý z pátel nalézá v postavení, které

nov i jinak než potud na nj psobí, velmi snadno se bez bezpro-

stední vzájemnosti bývalí pátelé od sebe vzdálí v pomrech svých

pátelských. A tak bylo tuším pro bratrstvo to tak velmi osudné, že

najednou já pistoupil, neznaje Boženu a neznán od ní, že Božena

pijela do Prahy do nových psobících dob, že i Ty a Laura, všechno

to na bratrstvo se hrnulo, a pece nebylo možnosti k assimilování,
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ku kterému by bylo vzájemného stýkání i obcování teba. Teprv

po takové assimilaci mohlo by s vtší jasností se ukázati, zdali

mezi námi jest jistého spoleného smru, který by nás nad pouhé

pátelské sblížení mohl v užší, mocnjší jednotu spojiti i nic.

I myslím skuten, že juž jsme píliš staí, to jest my bývalí

údové bratrstva, než aby se naše toliké rozlinosti a rznosti tolik

daly sjednotiti, aby to mohlo prakticky jednotou, bratrstvem slouti.

Dopisuje-li si Mat[ouš] s Bož[enou], nevím; anebo-li i mezi

nimi vypuklo njaké nepohodnutí? Mn aspo Mat[ouš] juž ne-

sdluje žádné psaní její, jak toho díve dlával. I Božena, s kterou

jsem si po krátkém pomíjejícím poznání zaal dopisovati (to jest

asi 2krát) neodpovídá mi na dopis mj poslední, který jsem jí

kázal aspo Laue sdliti, s kterou — pravila — ješt v nepe-

tržené pízni trvá. Mže býti, že bu jsem velmi upímn mluvil,

aneb velmi nesrozumiteln, a že pro jednu neb pro druhou pí-

inu nemile jsem ji dojal. Bratránek T vzkazuje pozdraviti i žádá,

bys jej omluvil, že Ti nepíše
;
,on ale, prý, nyní juž nikomu ne-

dopisuje !'

Co se týká vkladu Tvého do Jednoty M[or.] Nár., jest to

honorár od Mor. Novin, který snad juž brzo po Nov[ém] roce ml
od redakci placen býti a snad s Tvým vdomím, ale okolnostmi

se opozdil; jest to tedy za r. 1850.

lánky Tvé pro Koledu 5 se juž sázejí; doufám, že se budou

moci brzo honoráry vymovati. Nezapome mi Tvj nový byt 6

oznámiti. Laue a dtem vede se dobe? ano? U nás co chvíle

je malý špitál. Je to prožluklé léto! Bute zdrávi. Co pak dlá
tichý Lotos? 7 Nepíše dlouho. Je v Beroun ješt?

List ten poslal Hanuš své choti do Zábhlic napsav tužkou

na stránku adresní:

Doufám, že poasí dnes dovolí k Tob, má ženuško, zajíti :

zstal bych pes noc, ale ráno bych musel zase nazpt, neb na

odpoledne juž dávno jsem se zavdal na koncert do Strahova/

/. Helcelet l\ ./. Šafalkovi. Brno, 1851 srpen 9.

ilá mu vyho : terminu svého oboru pro terminologickou

komisi.

'

i

K Ottová i Otter

V Jené ulL ti.

Premonstrátský klášter na Hradanech.
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Originál. Praha. Museum král. eského. Bez adresy. Vzadu poznamenáno
jinou rukou: Dopisy a zásilky. Praes. 11. Aug. 1851, . 6. TferminologickáJ kfomisej.

Vaše Blahorodí

!

Podnikaje ve školním roku 1850 na zdejším technickém

uilišti v II. plletí eské tení o kmetství, a sice zejména

o chovu dobytka a o správ kmetské, i pipravuje sob
spisy též pro tení o ostatních ástech téhož pedmtu, vybíral

jsem z hojného pokladu pospolité mluvy a literatury dosavadní

názv technických, které by pojmm této nauky co nejpimenjší
byly. Používal jsem pi tom mimo vlastní v Morav nabytou

zkušenost slovník Jungmannv a slovníky hospodásko-technické

p. Františka Špatného, 1 neopomíjel však jsem zárove, pokud mé
lexikální pomcky staily, ohlížeti se na jazyk staroslovanský,

ruský, polský a (korutansko)-slovenský, dávaje pednost názvu

a významu, jenž by více náeím spolený aneb utvoením svým
nad jiné jasný byl.

Terminologický výbor tchto svých pokus podávám tuto

Vašemu Blahorodí, zdali by se pi veliké práci slavné termino-

logické komise 2 ponkud použit býti hodil.

S hlubokou úctou trvám vždy k službám Vašemu Blahorodí

nejoddanjší Helzelet, prof. kmetství

V Brn 9. srpna 1851. na technickém uilišti.

71.

J. Helcelet D. Slobodo-'/. Brno, 1851 srpen 20.

Dkuje za byliny a pihlášené leny Nár. Jednoty. Žádá,

aby místo výboru písloví srbských pro Koledu zpracoval charak-

teristiku Srbv s ukázkami písloví. Zprávy rodinné.

Originál. Praha. Museum král. eského. Adresa Slobodovi eská na

Rusavu. Razítko pošty holešovské 22. srpna, brnnského není.

1 Frant. Špatný (1814— 1883), slovniká eský.

"- Šafaík byl pedsedou této komise, jež vypracovala X/necko-eský

slovník vdeckého názvosloví pro gymnasia a reálné školy. Praha, 1853. —
Helcelet v nm uveden mezi pispvateli na IV. stran pedmluvy ; jeho oblíbe-

ného názvu ,kmetství' ve spise samém není.

10
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V Brn 20. srpna 1851.

Drahý píteli

!

Konen pistupuji! k tomu, bych Vám na tolikeré laskavé

dopisy a zásilky odpovdl. Rate laskav odpustiti tak dlouhému

meškání. M[oravská] N[árodní] Jednota vdn pijala za jedno

zásilku bylin sušených ; i juž jsou sestavené na centurie, by co

nejdíve rozdány byly. 1 Nové údy holešovské, ježto jste nám
poslal, jsou též Vaši zásluhou i dkujeme za n. Co se týká ruko-

pisu pro Koledu, t[otiž] .Srbské písloví etc.', musím Vám oznámiti,

že jsme zprvu hodlali polovici jich dáti letos vytisknouti a polovici

napesrok, ponvadž bylo se co obávati, že by zaujímajíce mnoho,

mnoho stran pece snad jen malé ástce tenástva se byly tak

líbily, aby se nám nebylo vytklo, že tolik místa v kalendái vnu-
jeme pouhé sbírce takové. Pozdji však sešlo se tolik rukopisu

rozliných a zajímavých, že se nám pro n ani místa nedostává

;

byly tedy Vaše písloví vynechány. Kdybyste za dobré uznal

a do prác[e] se pustiti chtl, abyste výbor tch písloví s rozva-

hami v takový obraz sestavil, z nhož by dílem zvláštnost
povahy srbské a dílem zase podobnost a stejnorodost její s ostat-

ními vtvemi slovanskými, a teba jen s echoslovanskou, vysví-

tala, mohl by snad z toho vzrsti lánek ne tolik prostory zaujímajíci

a více všeobecné zábavy poskytující; 2 ovšem že by se mnoho
písloví mohlo vynechati, které se více co do vci a tém i co

do slov opakují.

Kdybyste doma neml rukopis tch písloví, poslali bychom
Vám je nazpt, byste takto pro Koledu 1853 pichystati mohl,

nenamane-li se Vám jiný pedmt. Jinak bychom je zatím zde

podrželi, ponvadž by snad napesrok ástka jich do Koledy

otisknuta býti mohl.;

Koleda 1852 brzo vyjde a naleznete tam, bohdá, ledacos

zajímavého.

Ku pírstku v rodin Vaší4 srden Vám a choti \

peju ve svém i své ženy jmén. U nás to nevypadalo tak stkvle.

V zim mly všechny naše dti zádušný i záškrtný kašel, a sice

na úmor. Ctibor byl hrobu blízký a l.udmilka skuten \ únoru

na nj zemela.8
1 já byl nemocen na prsa následkem zastaralé

1 Viz dopis is. 17

Sloboda takového lánku pro Koledu nesepsal.
1 Písloví si vsál O. Sloboda patrné tpéi, feií

' Viz dopi Viz lisí
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chipky od zimního asu. Nyní jsme [se] zase všichni, to jest

ostatní, sebrali a peju, by i to samé stále u Vás tak bylo.

Se srdeným pozdravem Vám a Vašim od nás všech a v na-

dji, že nás pec také jednou v Brn navštívíte, osvduju se Vám
co Váš starý pítel Helzelet.

72.

J. Helcelet I. J. Hanušovi. [Brno], 1851 záí 24.

Posílá peníze k rzným úelm. Pobyt na Horách Panny
.Marie s B. Nmcovou a Klácelem. Kritika Koledy v Pražských

Novinách. O sbírce na Národní divadlo.

Originál. Praha. Museum král. eského. Bez adresy a bez podpisu.

24. záí 1851.

Posílám Ti tedy, píteli, 38 zl. st., to jest: 20 zl., které

jsem si ped mým odjezdem z Prahy nazatím od Tebe vypjil
;
pak

10 zl. do Matice eské za p. Jos. Chytila, stavovského úedníka

v Brn, nevyplaceného ješt zakladatele Matice, a to sice rata za r. 1851

;

a posledn 8 zl. na sochu Lumíra 1 pro p. Nedopila, administrátora

na Veveí, ježto do Brna se mže poslati pod mým adresem.

Prosím, vezmi laskav tyto dva poslední úkoly na sebe ; a co do

sochy Lumíra, dlej dle okolností. Jestliže je Levý v Praze a má ješt

Lumírv, vezmi od nho ; pakli ne, tedy hle, by Katera dkladnou
a istou sochu, dobe pakovanou, sem zaslal. Dovozný plat za-

praví se zde.

Co se týká konce mé cesty, víš, že jsme se s Brat[ránkem]

na železnici v rozliné tídy rozešli. V Tebové 2 jsme se ješt na

okamžení vidli; on jel dále, já zstal v hospod na noc. (Nyní

odjel juž i do Krakova, 3 aniž jsem jej víc uvidl.) Druhý den

ráno, v sobotu tedy, zase mile pršelo a nebe bylo zamraené až

hrza. Odvážil pak jsem se pece do ,Hor', jak ten koupel a tu

Pannu Marii nazývají, a došed tam v 1
/.1
8 hod., nalezl jsem je,

an všichni 4 ješt spali. V malých koupelních komrkách ze deva,

1 Viz list ís. 63.

2 eská Tebová, rodišt Klácelovo.

- í. Bratránek byl tam od r. 1851 mimoádným, od 18-53 ádným univer-

sitním professorem ei a literatury nmecké.
* M. F. Klácel i Bož. Nmcová, která na pozvání Klácelovo se svými

dtmi tam pijela. O pobytu tamním viz její list Ver. Vrbikové ze dne 7. záí
1851. M. 1896. str. 302.

i *
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které jakž takž na obydlí mli pipravené, obcovali jsme tedy

v tsnu jako na njaké lodi, v kajut. Byl jsem uvítán i laskav

i srden s obou stran, tak že bych je byl urazil, chtje hned zase

odjeti v 10 hod. ráno, jak bylo zprvu úmyslem mým. Zstal jsem

tedy pes noc, abych odjel nazejtí ráno. A pece jenom byl

bych ušetil trpkých hodin pítelovi, kdybych byl nezstal ; nebo
stalof se, co prý dobe pedvídal ; ale snad se ml za silnjšího,

než je ; nebo zvlášt na jeho pimlouvání, abych zstal, dal jsem

sob íci. Zkrátka, dv sousední komrky ubytovaly v onu noc

obyvately velmi opaných vášní i aspo cit. Nebo z rána druhého

dne byly patrn oi jednoho vybdlé a uplakané. [....] Nevím,

jednal-li jsem po bratrsku i zrádn ; mé aspo svdomí mi

opominulo eho povídat. Také nepoteboval jsem byliny, jižto

nazývají bohové ,moly <5
a poklidnou, svobodnou myslí odrazil

jsem od behu Ogygie 6 a šastn dom jsem doploul. Pedvírem
teprv dojel Matouš 7 do Brna i mluvil jsem s ním vera, ale ne

samoten ; zdá se býti klidný. [ ]

V Pražských Novinách asi od 20. t. m.* byla recensí (to jest

vyítání lánkuv) Koledy a dopisovatel zde bydlící (jakýsi Zlatník),

dosti nešikovn bez zplnomocnní auktory bezejmenných lánku

udávaje, vynechal celkem ,Procházky v oboru životozpytu'
;

9 dole

pak pod ') stojí poznamenání, že v Koled, ostatn výborné, jest

jeden lánek zbytený; co íkáš k této endemické idiosynkrasii

protifilosofické ? Je-li pak to smýšlení i Pickovo? 1 " Bodej! — Nuž,

juž jste šastn ze Zábhlic 11 do Prahy pesthováni? Hlete si

nastávající jese a zimu zdrav a vesele (!) stráviti!

Prosím, nezapome od Picka neb Jungmanna 13 mj arch

kontrolní sbírek pro eské divadlo vzíti a u sebe uložiti a ne-

považuj si za pílišné, co T nadužívám.

Divotvorná bylina (Homér, Odyss. 10,

'' Ostrov nymfy Kalypso podle Homérovy Odysseie, kde Odysseus poután

nymfou delší dobu mrskal.

M. /'. Klácel.
8 Praž. \

Hanušovy; viz li

Václav laromlr Pícek (1812 1869), básník eský, byl redaktorem vlád-

ních Pražských Novin.

VU list Cis

lan Jungmann (179 akademickéhogvmn
Sdrodnlho divadla :< Prase: byl pvodcem

prvního stedoSkolskih fVU Vstník eských pí

XI i n.)
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/. Helcelet I. J. Hanušovi. [Brno], 1851 íjen 27.

Vci komisionáské z Mor. Národní Jednoty. Krise v ni

následkem biskupské kurrendy. Obrázky z legendy o sv. Cyrillu

a Metodji nepijaty. Winikera upomíná. O známých. Odlitek

Lumíra. F. B. Mikovec. O píspvcích pro píští Koledu. Merklas

a dodá chybjící obrazy.

Originál. Praha. Museum král. eského. Bez adresy a bez podpisu.

27. íjna 1851.

Káráš mne, píteli, že dlouho nepíšu, a jest tomu tak vskutku;

jenom vz, že juž dlouho chci psáti, ale nenacházím k tomu

vhodné chvíle ani uvnit mne, ani vn ; takové nobile otium asi.

Avšak i Tvoje psaní poslední nebylo tuné. — Posílám Ti od Jednoty

rozliné komisionáství. 1 Pedn ti balíky knh i s vysvdovacími

lístky a sice pro dr. Šebka,- Krouského 3 a Choceského ;
první

dva jsou s Nebeským 4 známi, kterýž Ti poradí, jak jim to dodati;

tetí jest kupecký a dostal dopis, by sob sám pro své vci k Tob
došel. Dále tuto obdržíš 2 otisky letoších Tvých Koledních prací;"

opozdily se v tiskárn. Potom náš obžný list na údy 11 protiv

1 O komisionáství viz list ís. 58.

- Dr. Ed. Šebek, koncipista obchodní komory v Praze.

1 Jan Krouský (1814—1876), gruntovnik v Katusicích. Viz: Jan Šafránek,

Život a psobení Jana Krouského. Kolín, 1878.

4 Václav Bolemír Nebeský (1818—1882), básník a literami historik eský.
b O svcení výroních svátk starých Slovan a o jich pozstatcích

mezi námi. — Procházky v oboru životozpytu.

6 Obžníku toho jsem nenašel, ale u výpisu jest v Brunner Zeitung

ís. 246 ze dne 24. íjna 1851, odkud zde otištn : Mit Bezug auf die in unserem

Blatte vom 11. d. M. Nr. 235 mitgetheilte gedruckte Currende Sr. Excellenz

des hochwiirdigsten Herm Bischofes von Briinn, riicksichtlich des hiesigen

Vereines ,Moravská národní Jednota', ist von der Direction desselben an

summtliche Mitglieder ein Rundschreiben gerichtet worden, in reichem die in

der gedachten Currende geáuderten Bedenken, als hege die Jednota in ihrer

Mitte dem katholischen Glauben und der Ordnung im Staate feindlich gesinnte

Theilnehmer, abgelehnt werden, und die Versicherting ausgesprochen ist, dajJ

der Verein in seinem Streben nach Fórderung der Volksbildung streng nach

den von der hohen Statthalterei genehmigten Statuten vorgehe, und sich von

jeder politischen und religiosen Parteiung oder sonstigen unlauteren Tendenz

fern halte. Was insbesondere die in dem Kalender .Koleda' vorkommenden be-

anstdndeten Anekdoten betrifft, so enthalt das Rundschreiben in Bezug auf die

Supposition, als wollte man mit denselben die Wrde des geistlichen Standes

v. runglimpfen, die Versicherung. dafi diese Anekdoten theils aus schon vor
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naknutí biskupa zdejšího 7 kurrendou od 28. záí 851. s Bu tak

dobrý, píležitostn to rozstrkej dle adresu napsaných. Dr. Pražáku

a vbec advokátm zdálo se to píliš krotké, koncipovali jsme

tedy s vynecháním omluvy stran kalendáe osvdení nmecké pro

ony nmecké noviny, ježto mly kurrendu. Dosud to nepijaly ani

jedny. S stran Brnnských Novin 9 byl jsem u místodržitelstva, ne-

poídil jsem však víc, než že výtah i zprávu o našem osvdení
podaly. 10 Posílám Ti piložený jeden opis tohoto osvdení, jehož

mžeš použíti jako njakého fait acompli, nebof jsme je pak zadali

místodržitelstvu s doložením, že v Brnnských Novinách pijato

nebylo, a s prosbou, aby toto naše osvdení k vysoké vdomosti

se vzalo. Tyto dni byl Pražák ve Vídni a mluvil s Beckem, 11

Vojtchem, 12 Dvoákem a[t.]d. Ti jsou zhola protjšího mínní,

totiž aby Jednota veejným pronesením ,mea culpa' vyjádila

a litovala, že toho pohoršení vinou byla nedopatením pi redakci

anekdot, 13 jakožto vcí vedlejších, a potom aby i do exempláru

dem Jahre 1848 der k. k. Censur unterzogenen, theils in Wien im J.

gedruckten Buchern entnommen seyen.

"• Ant. Arnošt hrab Schaffgotsch, biskup brnnský v letech 1841 1870.

9 Viz pílohu is. 6.
'•' Brunner Zeitung.

10 Výpis otištný zde v poznámce 6.

11 JUDr. Antonín Jaroslav Beck tehdy jako redaktor eského vydání íš-

ského zákoníka a ministerský sekretá byl úzce spátelen s AI. V. Šemberou.

Byl také literárn inný, pispv drobnjšími lánky do M. i do K:

12 AI. Vojt. Šembera.
11 Anekdoty z Koledy 1852, jež shledány závadnými, jsou asi tyto:

Bohatý, ale lakomý fará nevdl, kde má peníze své ukrýti. Konené mu
pišel na mysl tabernakl, i uložil je tam. pilepiv na dvíka cedulku s tmito

slovy: ,Na tomto míst jest Bh'. Zlodj pobrav všecko napsal na cedulku:

,Neni ho zde více. vstalí z mrtvých'.

.Hoi. hoi!' zkiiknul fará na kazatel ici. vida. že skoro všichni po-

sluchai pi kázáni byli usnuli. Tito vytrženi takovým zpsobem ze spánku

polekáni se ptali: .l'ro živého Boha. kde hoi?4 .V pekle', odpovdl fará,

.kam pijdou všickni ti. jenž pi kázáni spi'.

Dva kardinálové navštíviti slovutného malíe Rafaela i hanli všelicos

na jeho obrazleh. Vytýkati mezi jiným, že apoštol Pavel jest píliš erven;.

'/. Odpovdl Rafael: .Za svého živobytí byl ovšem bledší, nyní však v nebi

má se studem nad tím. že v církvi vládnou takoví pani. jako jste vy: (Str:

Uitelé zkoumal pan fará: .Jak:, pane rektor. nu)že-li se díti i polívkou

poktíti'- Odpovdl uitel: ..Xaši polívkou OViem, nebot ta je beztoho jako

,ik fest mastná, tou by se n, mohlo ktíti:

Jistý fará chtje ilojimav kázati, zaOltak lite. milí ki csuinc

.

jak dobrotivý jest Bh; dal na smrt jediného ''<;. jedinou to podporu

kého svého si í

"
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nerozeslaných jiné anekdoty tisknouti dala ; to když uinila, af

žádá biskupa, by vzal nazpt svj zákaz. Neuiníme toho ; stálo

by to penz a nezpomohlo by to nic. Co se stalo, nemže se

odestati. Kdo mže, af hledí nových údu Jednot pivádti, nebo

krisis jest to zajisté, kdež bží o život. Avšak plá nezpomže,

a po druhé mže to pijíti — h.
Pro ušetení porta piložil jsem do balíka i nco na p. R-

žiku, 14 což mu píležitostn odevzdati sob nelenuj. Nabízel se

Jednot s obrázky ku vydání, obrázky totiž z legendy o Cyrillu

a Methodu. Výbor to nepijal. A nyní jest tch komissí dost.

Prosím T, juž jen se nemrz na to.

Stran Winikerové záležitosti
15 upomínal jsem a upomínám

Pražáka co chvíle ; a povídal mi, že jist juž neopomine jednati

v té vci a že i Tob list napíše. Nevím, uinil-li tak konen.

Má on mnoho co dlati, to jest dlá peníze. Mrzí ho to samého,

že tu vc tolikráte juž pozapomnl pi nejlepší vli.

Že máš mnoho žák, tší mne ; snad z nich vzroste i kolegijní

plat. Že máš vtší výlohy a menší plat, dobe -nerozumím, má-li

se to rozumti doslovn. Klácel praví, že se nehnvá a že jindy

též astji Ti nepsával; neví prý, co by se hodilo psáti. Já s ním

nyní mén se shledávám ; zdají se toho snad jen okolnosti zevnjší

býti píinou. Lotos 1 " mi psala, že pojede do Prahy; snad je tam

nyní. Chci ji psáti, až trochu pijdu ku pohodlné chvíle ; nevím

však, bude-li to, dokud ješt mešká v Praze, proež, budeš-li mi

brzo psáti, zmi se, zdali je ona ješt v Praze i nic. — Lumíra 1,

Sedlákovi zemela žena; fará jej tšil tmito slovy: .Upokojte se,

píteli, žena vaše jest nyní v nebi. Bh ji vzal k sob: Jak?' odpovdl

sedlák, .vzal on si ji?
4 A mu pomohou všichni svatí, bude s ni míti hezký

kiž!1

(Str. 244.)

Jakýsi pruský voják, katolík, byl zatknut, protože obkradl jistý obraz

Panny Marie. Když však pi vyšetování stále tvrdil, že neukradl, nýbrž modle

se skroušen ped obrazem Matky boží, že byl od ni tmi klenoty obdarován,

tu sob vojenský soud s nim rady nevda, podal tu záležitost výše až k samému

králi. Tento, Bedich Veliký, protestant, kázal konsistoi katolické pedložiti

otázku, zdali jest možný takový zázrak. Když pak tam odtud se odpovdlo,

že ano, rozhodnul král, aby zatknutý co nevinen pro tentokráte byl propuštn,

s tím pak písným napomenutím, že budoucn, kdyby mu kterýkoliv svatý

zase neho dával, naskrz nieho nesmi pijati, sice že bude bez milosti

obšen. (Str. 245.) Všech anekdot je 91 a nkteré z nich jsou ovšem pvodu
prastarého; také z tch, jež zde uvedeny.

14 Jako poadatele kalendání ásti Koledy ; viz list ís. 50.

\ 'iz list ís. 62. n Karolina Ottová z Ottensteina.

17 Odlitek sochy Levého. Viz list pedešlý a ís. 63.
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Ti nechávám na péi podle možnosti ; nkdy po chvíli se na nj
doptej. — Vera tu byl p. Mikovec; 1 * žádal mne o ohlášky a stanovy

M. N. Jednoty, má-li píležitostn nkoho pro nás zverbovati.

Doru mu tedy ást tch piložených stanov.

Ptáš se, co by mohla Jednota pro píští rok do Koledy

potebovati. 10 Nemohu Ti dosud ješt nic povdti, ponvadž
teprv pozejtí jest valná hromada, po které se zas pro píští rok

nový odbor kalendání sestaví. Neopominu na to pomysliti a se

otázati. Zatím se sám ohlížej v oboru svtla, kde bys njaký
paprsek chtl uškubnouti ; snad nám sám neho nabídneš.

Jak pak Vám v novém píbytku svdí?20 Laura a dti jsou-li

zdrávy a pozapomnly juž na volnost zábhlickou?21 Tuším, že

odvykání nebylo tžké. My jsme zdrávi. Zábavou mou po njaký as
jsou tém výhradn ty prožluklé porady, odpisy a vysvtlení za

píinou kurrendy výše zmínné. Snad mi nezávidíš? Poteba,

vru, s obzvláštní péí sob hledti žaloudka, aby pi tak hnusné

strav nepotratil rovnováhy. Bohdej! Zdravstvuj.

Ješt doušku. Pan Merklas, 22 jenž nám tisknul ,Svatoplukovo

napomenutí', poslal nám o 48 výtisk mén, než ujednaných 5000.

Zstává nedaleko Tebe 666-11. Prosím T, zeptej se ho, zdali

by nám ten ostatek obstaral ; a darmo-li i za. Rytou tabuli

máme. 23 Poslali bychom ji ; zaplaceno juž má za tisk celý.

71.

J. Helcelet D. Slobodovi. Brno, 1851 listopad 11.

Návrh stran pispívajících lenu Nár. Jednoty odroen. Dekuje

za sbírky bylin. O nesnázích s konsistoi stran Koledy. Pál by

si pro Koledu lánku o Slovensku. Rada. co pojmouti do lánku
o rostlinstvu hostýnském pro Koledu. Pídi se mu po píruce o

rostlinách tajnosnubných. O pípravných pracích pro populární

vlastivdu moravskou. Zprávy rodinné.

rdinand Betislav Mihovec (1826 1862), vydavatel Lumíra, eský
spisovatel dramatický u kulturní historik.

K jednáni << tento píspvek srovnej listy ls. 75, si. 84, 92, 94, 97,

102, lot.

II. Ví: list ÍS.

« Václav Merklas <ist><> /saj), midirytec eský v Pnu
Ji- to Svatoplukovo napomenuti, nu nimi rytec neoxnaien, obru: pro

Koledu, II. 185
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Originál. Praha. Museum království eského. Bez adresy.

V Brn 11. listopadu 1851.

Jsemf Vám, vzácný píteli, juž zodpovídání tolika dopisuv

dlužen, že nevím ani kudy zaati. Zanu od zadu. Dopis Váš
s návrhem s strany pispívajících úd odevzdal jsem onehdy valné

hromad Jednoty i byl jednoduše odroen, a sice hlavn snad
proto, že v nynjší kritické dob Jednoty 1 jsme se štítili zmn
jakékoliv dosavadních stanov Jednoty, akoli jich poteba leckde

se nahlíží.

Zásilku poslední bylin obdržel jsem i bude Vám snad juž

officiáln známo, že Vás výbor pojmenoval inným údem vzhledem

na Vaši neustálou snahu a úinnost 2 pro Jednotu. Krásnou sbí-

reku kryptogamv :1

též obdržel jsem, obdivuje delikátnost tvarv
a líbeznost uspoádání na papíe, a srden Vám za milý dárek dkuju.

našich nesnázích se zdejší biskupskou konsistoí 4 darmo
Vám tuto dopisem mnoho šíiti ; dojedete snad pece jednou do

Brna ; ústn se takové vci dají mnohem lépe odbýti. Doufáme,
že tím snad Koleda neutrpí, jelikož nepedpojatým jest velmi

patrno, o tu bží, a ze Slovenska se letos hlásí valn odbíratelv.

Rádi bychom pro píští 3. roník Koledy sehnali njaký zajímavý

lánek o Slovensku. 5 Ovšem ne njaké hloubání, nýbrž zdravý

realistický lánek o Tatrách neb ekách neb o obchodu Slovákv
a p[od.] Znáte-li njaké pero toho schopné, získejte nám ho ; že

platíme dosti hodné honoráry, 6 jest Vám známo.

Co se týká Vašeho nám slíbeného lánku o rostlinstvu snad

hostýnském i njak, myslil bych, ovšem bez ujmy Vaší v tom
svobody, že by zvlášt snad zajímavé býti mohlo všimnutí sob
rostlinárstva prostonárodního, ježto jste ve Vašem okolí tak hodné

poznal; to jest o tch babách bylinákách, o valaších kováích

neb jiných léitelích hovádka a lovka, jaké oni byliny sbírají,

co o nich povídají a[t]d."

Tázal jste se mne také na píruní knihy o tajnosnubcích ;

uložilf jsem stran toho p. Klácelovi, aby se p. dra. Rybiky

1 Viz dopis ís. 73. 2 Viz dopis cis. 47.

3 Nžná tato sbíreka zachovala se v pozstalosti Helceletov, nyní

u M. Helceleta v Brn.
4 Viz dopis pedešlý.
' Patrn nezískán, ježto ho v Koled není.
'"' Arch 12—30 zl. konv. m. Viz dopis ís. 61.

' D. Sloboda vyhovv žádosti poslal žádaný tento píspvek, k nmuž
ielcelet sám navrhl titul. \'iz list is. 91.
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v Tebové 8 optal, jenž sám mnoho v tom oboru pracoval a pra-

cuje
;

ješt pak ale odpov neobdržel jsem. Mn samému není

v tom ohledu nic známo vyjma nkteré nákladné monografie

jednotlivých familií.

Dokud zde byl p. Terebelskv" supplentem na gymnasium,

který po prázdninách ale zase do Vídn odešel, pracoval on

v Jednot vždy o tom, aby se pípravy inily ku knize o Morav
takové, aby nejen vše, co pamtihodno o vlasti té z oboru pírodo-

zpyteckého, historického, prmyslního a[t.]d., se sestavilo pro

Moravany samy, nýbrž aby to i cizinci cestujícímu, zvlášt Slova-

novi píchozímu, za vítanou píruní knihu sloužiti mohlo. Taková

monografie Moravy, sepsaná též tak, aby po ástkách zajímavé

tení poskytovala, byla by ovšem nejen ku cti Jednot, ježto by

ji vydala, nýbrž zajisté i ku penžitému prospchu. Kdož ale

z našinc byl by povolán k takové práci? Ohlíželi jsme se marn
sem i tam i zdá se, že by to jen souinním více muž státi se

mohlo. Pedevším chtl p. Terebelský program k tomu vypraco-

vati, dle nhož bychom byli sem tam ku pípravám a píspvkm
pro onu všestrannou monografii vyzývali. Avšak i k tomu dosud

nedošlo, ehož zvlášt odjezd p. Terebelsk[ého] vinen jest. Pece
však Vám i nedovaenou myšlenku sdluju, ponvadž jsme zvlášt

v nejednom ohledu pi onch poradách na Vás zpomínali a po-

nvadž Vám to snad zavdá bezdky smr k nemu podob-

nému. 10

Takové pedbžné, pípravné pomcky a sbírky také by

velmi dobrého místa v Koled nalézaly, aby prozatímním neužitím

ladem neležely.

V rodin Vaší, doufám, že vše ve zdraví se nachází, ehož
srden pcju ; a žena má, ježto mla velikou radost nad Vaší

malou hospodykou 11
a mnoho štstí Vám i Vaší choti peje,

ráda by zvdla, jak jste tu holiku pojmenovali. Srden ve

svém i ve jmén svojich Vás všechny pozdravuji! a jsem neustále

s upímnou úctou a srdenosti Váš

starý I lelcelet.

( i ská Tebová.

Dr. Front Terebelský, rodák z Kyjova, supploval na nmeckém
nasiii v Brn ve Školním roce 1850 I.

Teprve V. /handl vydal Handbuch </<t manrischen Vaterlandskunde

(Brno, 1860) a Knihu pro každého Moravana iHmo. 1863, é

novorozená dcera />. Slobody. Viz lisí
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?r>.

J. Helcelet 1. J. Hanušovi. [Brno], 1851 prosinec 5.

Posílá žádostizapíspvky do Koledy a UstK. Ottové. O obraze

pro písti Koledu. Stav Koledy a Mor. Nár. Jednoty. Žádá
ho za populární píspvek do Koledy. Winiker upomenul drcni.

Pražákem. S Klácelem zídka se stýká.

Originál. Praha. Museum král. eského. Bez adresy a bez podpisu.

5./12. 1851.

Dlouho mi nepíšeš, píteli ! V dve v Tvou píze ke mn
a k M. N. Jednot uložil jsem ve svém posledním listu

1

tolik

otázek a úkol na Tebe, že bych v odpisu Tvém nejen odpovdi,

nýbrž i ubezpeení sob byl pál, že Ti toho nebylo píliš moc.

Dokud mi ale výslovn službu nevypovíš, pedpokládám pece

poád, že se jí podvoluješ, a ukládám zase všelijaké prosby na

Tebe, co komisionáe M. N. Jednoty pro Prahu. 2 Posílám Ti

tuto dopisy na nkteré pražské spisovatele s stran píspvk pro

Koledu 1853, dílem ponvadž jejich byt udati neznáme, dílem

abychom poštovného ušetili. Nepotebuješ je sám roznésti, pipiš

jen byt na adresu a dej to na malou poštu, a co za marky vydáš,

zaznamenej sob ; Jednota vdn komisionáovi svou povinnost za-

praví. Jeden dopis ovšem není od Jednoty, nýbrž od mé osoby,

totiž na Lotty, 3 o níž nevím, kde jest; jestliže se zase do Jitína

navrátila, bu tak laskav, dopl nápis, pilep poštovní marku a

dej na poštu, dluh svj píležitostn vdn vyrovnám. Kdybys

však o ní nevdl, nech list u sebe, snad se sama o nj ohlásí.

Abych se zase vrátil k záležitostem Jednoty: mli jsme tyto

dni poradu o obrazu titulovým pro Koledu na 1853; i ustanoveno

se na tom, aby se dal Pemysl orá, jak jej volají od pluhu ku

vlád. Helich, 4 jenž mnoho v oboru eské historie studoval a pra-

coval, nabídl se mi v prázdninách, že nám vždy obstará takové

úlohy. Nevím ale, neodsthoval-li se juž do Vídn, kdežto bys

nám snad mohl vyzvdti jeho byt tam, bychom se mohli na nj

obrátiti
;

jestli však ješt mešká v Praze, vezmi tu vc laskavé na

sebe, pedbžn s ním o ni jednati. Pejeme si, aby se ta kompo-

sice mén v slohu církevním chovala, než jak to je s letoším Svato-

1 List ís. 73. - Viz list is. 58.

Karolina Ottová z Ottensteina.

* Jos. Vojt. Heliích, historický malí eský [1810—1880), obrazu žá-

daného nenakreslil; Pemysl Orá v III. ro. Koledy je od Karlu Geigra.
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plukovým napomenutím ; radji bychom vidli skupení více plas-

tické, sochaské, které by také do formátu naší Koledy, totiž do

stojatého oktávu, lépe snad svdilo nežli obraz široký, napí,
s množstvím osob a raihnovaným rozdlením stínu a svtla na

popedí, prostedek a pozadí. Ostatn i v tom nepedpisujeme

tvrdohlav geniovi umlcovému. Rytba by asi zase musila býti

na oceli, a možná-li, nepíliš drahá. (Jak pak asi by to pojal

Levý?) Není-li Helicha v Praze a žije-li ješt spolek výtvomých

umlc, ml bys snad píležitost s nkým z tch pánu o tom

promluvit. Zdali pak jsi následkem svého posledního psáni mluvil

s Merklasem o dotištní chybujících nám 50 otisk Svatoplukova

napomenutí? 6

S druhým roníkem Koledy jde to dosti dobe, pokud se nyní

o tom vdti muže. Zvlášt v Cechách nadje se Jednota toho

úastenství, kterého, zdá se mi, zasluhuje, aby si zvlášt literáti

pražští odvykali útrpn nade vším ramenama pokrovati, co mimo
Prahu vychází, by to sebe eštjší a vzájemnjší bylo. Jinak zde

mnoho nového není než mnoho snhu a málo topiva.

Zdali zdejší biskup pijde odsud pre, jak se mluví, neví se

ješt. 7 Zákaz biskupský 8 a vystupování knz brnnské diecési

z Jednoty zavdalo ne špatnou pohnutku k hojnému pistupování

nových úd svtských z rozliných tíd, tak že aspo píjmy tím

neutrpjí.

Co Tob uložiti za práci pro píští Koledu, nevíme; 9 musíme

to Tvé obezetnosti a vlastnímu pudu zanechati. Hled, aby to co

možná široké populárnosti u našinského obecenstva mohlo na-

lézati. Procházky v oboru životozpytném, 10 které mn se dobe
líbily, budou míti snad málo tená pro sebe a snad ledakoho

proti sob. 11 Vol tedy pedmt a proved formu co možná po-

liticky (chci íci moude, tedy jen ne pol i t ick y !) Co pak

dláš a jak žiješ, že o Tob nieho nyní neslyšet. Jsi tak zabrán

do njakých pednášek neb do jiných prací?

S strany Tvé záležitosti s Winikerem 1* konen Pražák pohánl

juž Winikera i slíbilo se vyhovni Tvo zadosti, jen že tu Wiuiker nebyl.

Je poád na cestách, chce býti co nejdíve millionáem ; podnikl k<

v Halii i kde dobýváni lithografického kamene, jin< má

Jednota výtvarných umlc, založená v listopade r. 1848, v nli //.

innost vyvíjel zejména JosefMánes: v nepíznivé dob potom dolivoila r. .

Viz list ls. v

ViZ liSÍ M liSt U
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podíl na jakémsi hornickém dolování kamenného uhlí: slovem,

penz. Kdykoliv se s Pražákem scházím, vzpomíná si na Tebe a

slib svj, ale snadno zapomíná. Prosím T, ti lidé pinášejí obt,

když si neho všímají, kde není hned nkolik null (000). Mn
se vede jakž takž. I telegrafické zprávy z Paíže nehrub puls mi

znepokojují; jsouf to Halkyonské asy! 11 Peju si pece zase

jednou i o Tob a Tvé rodin nco zvdti, možná-li. Pozdravuju

Vás srden.
Že je Božena 14 zase nemocná, budeš snad vdti; já to

tyto dni zvdl od Klácela, jejž letos za msíc sotvy dvakráte

vidím. Kdybych chtl a mohl se pes moe vysthovati, nyní

práv je pro mne as, kdežto všemu tomu jaksi odvykám, s ím
se lidé tžko louívají. Juž by to ale ani za to nepohodlí nestálo.

Xatpz.

7(i.

./. Helcelet I. J. Hanušovi. [Brno], 1851 prosinec 16.

Vc s Winikrem bude brzy skoncována. Žádá ho o zakro-

eni stran brzkého pevezeni Maxových soch sv. Cyrilla a Me-
todje na Velehrad. Prosí o výmnu knih Matice eské s Mor.

Már. Jednotou. Mor. Noviny bude Hanuš do nového roku dostávati.

Nesnáze s remuneracemi. O Bratránkových Parallelen. O známých

a rodin Hanušov.

Originál. Praha. Museum král. eského. Bez adresy a bez podpisu.

16./12. 851.

Snad ješt téhož dne, když jsi Tvé poslední psaní pro mne
dal na poštu, obdržel jsi také list mj s douškou pro tichý Lotos 1

a[t.]d. Neteba mi tedy v tom ohledu více se omlouvati. Jsou to

nkteré jiné vci, které mi zavdávají píležitost ku psaní. Pedn
co se týká Winikera, 2

slíbil Pražákovi, že tento týden poádek
uiní; omlouval se, že ješt nedošly všechny rozeslané exempláe

13 Jiché asy' narážkou na tehdejší události paížské. Pevratem státním

ze dne 2. prosince 1851 totiž president Ludvík Napoleon zrušil národní shro-

máždní a zavedl všeobecné právo hlasovací; když republikánský odboj potom

krvav byl pokoen, vyhlášena nová ústava, která uvedla 2. prosince 1852

Napoleona na trn císaský.
u B. Nmcová. Viz. list ís. 62.

1 Karolina Ottová z Ottensteina. Viz list ís. 75.

Viz list is. 62.
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díl Tvých. Neopominu p. Pražáka a jeho amanuensise p. Šroma

(bývalého právníka z Holomouce) pobízeti o dovršení vci té

prožluklé.

Za druhé, bude ti známo, že p. E. Max, 3 socha, daroval

modelly svých apoštolv Kyrilla a Mcthodie Moravanm k tomu

konci, by se ve Velehrad do kaple starodávné postavily, jestliže

jen se útraty jejich pevezení z íma zaplatjí. Mor. Nár. Jednota,

olim ješt sjednocená s knžstvem, 4 vzala na se to obstarati a

vypsala tehda sbírky na pevezení onch soch z íma. Peníze

jsou sebrané, tém k 400 zl. st., a ekalo se jen na plán

k opravení oné kaple, který p. hrab Taroucca 5
a malí Mánes 1 '

byli slíbili. Zatím se mnoho promnilo, hrab Taroucca ve své

sympathii pro Jednotu ochladí a p. Mánes s ním. Nicmén však

lid na to doléhá zvdti, kdy sochy dojdou, a Jednota by si to

ráda odbyla. Dr. Pražák mluvil nedávní s direktorem statkv ba-

rona Siná, 7 jemuž Velehrad náleží, a ten slíbil, že jen aby se

sochy dovezly, že o místo pro n ve Velehrad v kaple on se

postará. Psal jsem tedy panu Maxovi v záí 851 žádaje ho, aby

kázal ty modelly v ím pakovati a do Moravy poslati, že peníze

ležejí pohotov. On však mi neodpovdl. Žádám T tedy ve

jménu Jednoty co výborného komisionáe, abys osobn k nmu
došel a vc tu pohánl.

Jeho atelier i dílna je na Senovážném plácku^ v tom

dom, který se o Hyndišskou 9 vž opírá. Snad i jeho ochotnost

ku darování ochabla, ale to není nic naplat. Dr. Pražák praví, že

on z úst Maxových slyšel výrok toho daru a že by to i právní

cestou dovedl vymáhati. Na každý zpsob musí Jednota, a zvlášt

editelstvo, se opatiti v té vci proti ustaviným interpellacím

o tch sochách. Ra tedy obratn pana Maxa k tomu pímti, aby

1 Emanuel Max rytí z Wachsteinu (1807 1901). nmecký socha pražský.

K jednáni o tchto sochách srovnej listy cis. si, 92, 94, 105.

f><> valné hromady dne 18. dubna 1850. Viz list cis.

Bedich hr. Sylva Taronca (1816— JSSI). hne:, šlechetný podporovatel

eských snah v Brn a .los. Mánesa. Viz: \'. Hrandl. Bedich hrab Sylva

Tarouca. MM. 1881. str. 121 162; Jan Halouzka, Knz mecenáš hrab de

Sylva Taronca. ReS*

fose) Mánes (1820 1*7'li. Vi:: Emil Edgar, -lose/ Mánes a lir. Bedich

Silva Tarouca. Moravskoslezská revue, VI (1909110), str. si ,i n.

./elinek. Viz list is. s/. TehdejSl majitel Velehradu byl ./. Simon

baron Siná.

Nyní Havlíkovo námstí v Praze II.

' JlndlSská vt n kostela se. Jindicha v ulici thoi (mina,
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se nco stalo. S strany mé, a Pražákové ra mu zdvoilé po-

rouení vzkázati. Doufám, že osobnímu Tvému naléhání nebude

moci tak passivním odporem odolati jako našim dopism.

Za tetí. Když se sejdeš s p. Erbenem, 10 vzkaz mu mé
poruení a žádost editelstva M. N. Jednoty, aby se jí zaslaly

laskav díla Matice eské, které dle úedního oznámení, od nho
podepsaného, s dílami Jednoty navzájem se budou vymovati. 11

Jednota posud ješt nedostala nieho od Matice eské. Co se

dále týe sochy Lumíra, 1 - ekalo-li se juž tak dlouho, pokej

s tím jen také ješt, až by se nco dobrého juž mohlo dostati
;

o pár nedl zde nebží. S strany Moravských Novin pravil Klácel,

že se posílaly pro spolek enický; 13 nemžeš-li je ale i nechceš

více je odevzdá[va]ti jemu, že se od nového roku Ti posílati

nebudou, a budou-li ješt jaké vycházeti. Že bys Ty byl povinen

za n platiti, to jaksi ani nechtl rozumti.

O tom, že Ti odpadla remunerace za historii filosofie,
14 ani

jsem nevdl, až z listu Tvého posledního. Peju Ti upímn, aby

na místo té a jiných podobných neveselých novin v Tvém po-

sledním listu budoucn a brzo nco jasnjšího mohlo se mi psáti.

Zde jest také hrozn draho a úedník, z platu svého žije, jako

kdyby byl na polovici sesazen. A odnikud vyhlídka, by to brzo

jinak, ne-li h, bylo.

Bratránek psal Klácelovi v podobnou notu, zvlášt ponvadž
ješt musí taxe spláceti. 10 Nabízel Jednot parallelu mezi nmeckou
a polskou literaturou, ptaje se, co by Jednota za to platila. Ru-

kopis by byl nmecký a Klácel snad by ho peložil. 1 '' Já netroufám,

10 Karel Jaromír Erben byl tehdy sekretáem Matice eské.
11 Bylo to usneseno v Matici eské zaátkem r. 1850. Viz list ís. 68.

11 Viz list ís. 63 a 73.

13 Akademický tenáský a enický spolek, založený r. 1848, jehož spolko-

vého života Hanuš se horliv úastnil (r. 1850 byl presidentem) ; rokem 1853

stal se po naízení mistodržitelském pouze studentským spolkem tenáským.
14 Byla mu odata, ježto prý jako professor filosofie ml zárove po-

vinnost pednášeti djiny filosofie, a pedchdcové jeho i on sám do té doby

za to požívali píplatku 200 zl.

15 Po svém jmenováni mimoádným professorem university krakovské.

\'iz list ís. 72.

,u Rukopis Parallelen zwischen der deutschen und polnischen Literatur

von Dr. Th. F. Bratránek zachován v pozstalosti Klácelov (viz MM. 1907,

str. 392), ježto k uveejnni pekladu nedošlo. Bratránek vydal lánek potom

v Osterreichische Blatter fr Literatur und Kunst. 1853.
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aby to ješt pro Jednotu svdilo : to díve pro Matici. 17 Co jsem

Lotosu psal o Geschichte deutscher Frauen, bylo omylem ; byla

to jen zpráva ve veerním listu Wiener Zeitungu od Bratránka

zaslaná o knize od Weinholda, 18 pod tím titulem vydané. Ra jí to

opraviti, zdali se to juž samo sebou neopravilo. Že jste mli v Praze

tak zajímavé návštvy a tichý Lotos na celou zimu, mohl bych Ti

závidti, bojím se však smrtelného híchu závisti, akoli jiné

híchy s chladnjší krví a shovívavjší váhou vážívám. Vzkaz jí

mé pátelské pozdravení, též Laue, a když se Vám nkterou

hodinku dobe vede, zpomete také na mne.

Novinka Tvá o Vašich lidích 19 ve Vídni, v íslech vyjádená,

mne lítostn dojala. Nkterá doba je jako proklatá; odevšad nic

jiného než bída. Že je Lepa20 v Opav, ani nevím ; musil se

v Brn ani nestaviti, když jel z Jihlavy. Bratránek psal, že by ml
laskominy vánoce v Brn — rectius snad v Praze stráviti, avšak

finance že tomu zabraují ; kdož ví, co se nestane.

NB. O Maxovi prosím T o brzkou odpov, asi ješt ped
svátky. Milo by mi bylo nkolik ádk od nho. Áatye.

J. Helcelet I. J. Hanušovi. [Brno], 1851 prosinec 25.

Sútováni s Winikrem stran Kulturgeschichte. Komise z Mor.

Nár. Jednoty. Zvoleni Hanušovo do historicko-statistické sekce.

Pomr B. Nmcové ke Klácelovi. O pekladu Tulipánka.

Originál. Praha. Museum král. eského. Adresa: .Píteli Hanušov. Bez

razítka a bez podpisu.

25. prosince 1851.

Vera, píteli, pivezl mi sluha Winikerv traka Tvé Kultur-

geschichte; 1

zašel jsem hned k Pražákovi, který mi odevzdal úty
Winikerovy a 58 zl. 40 kr. st. a celou korrespondená o té zále-

žitosti,- dolože, že Winikerovi zaslal dopis, zde in concepto pilo-

,: Matice '.eska.

irel Weinhold (1823 1901), kul! unii historik a filolog nmecky. Die

hen /'rann in ilern Wittelnltcr. /'in Beitrag ZU den fausalterthiimern

der Germanen von K. Weinhold. Angezeigt durch í>r. Ih. /'. Bratránek. Bet-

nblatte der Wiener ZeitUftg listopad::

,u Pozstalá rodina po zemelém Jakubu Nádherném.
'.;>: Lepa.

1 Viz </<>./' I list is
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žený, v nmž Tob ponechává právo, protiv útm tm ješt ná-

mitku ohlásiti. Ze summy té odal jsem 5 zl., abys nemusil posílati

píspvek 3
p. Podstránského u Tebe složený. Máš zde piložených

tedy 53 f. 40 kr. a celé akta od Pražáka mi odevzdané, které

mu píležitostn máš nazpt poslati. Vzkazuje Ti pozdravení, a

nechtl íci, co mu mám dáti
;

povídal, že kanceláské vydání

sotvy 2 zl. st. obnáší; když jsem mu chtl 2 zl. dávati, nechtl

vzíti, prav, že to dá spoítati a abys to nechal, až se sejde víc (!)

Co se má s 500 výtisky ,Vorlesungen liber Kulturgeschichte'

státi, piš mi brzo ; nemám to hrub kam dáti, leda na pdu.
Pražák Winikera žádal o knihkupecké zaslání toho balíku do Prahy

;

nevím, uiní-li to po svátcích.

Pro pana Podstránského posílám knihy a lístek; 4 Koleda na

[r.] 1851 mu nepináleží ; usnesením výboru ale dává se novým údm,
pokud jí staí, za 20 kr. st., které si dej od nho, chce-li ji míti,

zaplatiti ; též porto za rychlé zaslání knih byl by povinen zapra-

viti. Tvé zvolení do histor[ické] sekce zdejší m[oravsko]-sl[ezské]

kmetské spolenosti 5 zpsobil Chytil, jenž jest jeden z innjších

úd té sekcí. Úd sekci jest povinován 2 zl. ron pispti k sekci,

nejsa tím ješt údem c. k. m[oravsko]-sl[ezské] kmetské spolenosti,

což zvláštní píspvek 5 zl. neb 10—20 zl. požaduje, a nezvlášt-

ních výhod poskytuje, ani pro úda, ani pro vdu a kmetstvo, alespo

se stanovišt Tvého. Chytil má hosti, nemohl jsem ješt s ním

mluviti o onch bžkách moravských;6 uiním to co nejdív.

Dkuju za inné obstarání tolika úkol Tob uložených. Po-

slední adresa p. Choceského, pokud u nás je se domakati, bylo

a lenský píspvek do Mor. Nár. Jednoty za A. B. Podstránského

z Rychnova, kraje jiínského.

4 lenský lístek Mor. Nár. Jednoty.

5 K. k. máhr.-schles. Gesellschaft zur Befórderung des Ackerbaues, der

Nátur- and Landeskunde. C. k. moravskoslezská spolenost pro podporování

orby, pírodovdy a vlastivdy zizovala zvolna rzné sekce, z nichž nejileji

si vedla práv historicko-statistická. — Stanovy této sekce pijaty prozatímn

17. prosince 1849 s úkolem .historické a statistické vdomosti v Morav a ve

Slezsku v nejširším objemu povznášeti a rozšiovati' . Hr. Egb. Belcredi zvolen

starostou, prof. A. Heinrich námstkem a Petr ryt. Chlumecký s drem B. Du-
dikem sekretái. Viz ostatn: UFAvert, Geschichte der k. k. máhr.-schles.

Gesellschaft etc. Brunn, 1870. Schriften této spolenosti svazek XX. — Viz

také list ís. 78.

6 Patrn dotazoval se Hanuš po rukopise Gallašove, o nmž potom dále

se jedná. Srovnej k jednání listy ís. 78, 94, 101 a 102.

11
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v Praze 1045-11; kdybys to náhodou našel, snad bys tam o nm
se dozvdl; jest obchodník (i snad kupecký mládenec).

Nyní vrame se ku slavnému Lomnickému, 7
t. j. písloví mn

posledn sdlenému. [— ] Pro Boženu8 tou mrou nenávidíš, ježto

vlastn pec jenom litovati se musí, jest mi velmi divné. Vždy pravíš,

co druhý má v košili, po tom tetímu nic není. Káráš ji z nevdnosti
k M[atouš]ovi; 9 velmi omylem; on jí vren, on s ní spokojen, on ji

vzývá co svtici; nuže, co nám potom. Takový stupe platonické

lásky považoval bych za bajku, kdybych ji nevidl na své oi,

svýma rukama nehmatal. Jsem daleký toho, abych to za stav

normální považoval [ ] Peklad Tulifántchena neetl jsem; a jsem

žádostiv, co ekneš o nm. 1 " Máte snad prázdniny až po 3 králích;

piš mi tedy zase brzo. [. . .] Srdené pozdravení všem, když

sedíte nkterou chvíli v milém kole shromáždní, by by to i co do

dar Demetry a Dionysa mohlo jinak býti; zpometc pi tom na

mne a jiné chuasy, jimž se he vede. Xatpe.

78.

J. Helcelet I. J. Hanušovi. [Brno], 1851 prosinec 28.

Vci komisionáské z Mor. Nár. Jednoty. Žádaný rukopis

bude hledán. O historicko-statistické sekci. O Klácelov Morav-
ském Národním Listu. Mapy Moravy nelze dodati.

Originál. Praha. Museum král. eského. Bez adresy a bez podpisu.

7 Šimon Žebrák Lomnický z Budce (1552—1622), jehož zejména rýmované
sentence z Krátké instrukci mladému hospodái z r. 1586 z ásti zdomácnly jako

písloví. — Marn jsem se snažil zjistiti ze spis Lomnického, které asi místo

by zde bylo mínno. Myslím, že je to njaké místo, kde je e o sleziné.

Hanuš citoval je se vztahem na B. Nmcovou, cht odvrátiti Helceleta od

užšího sblížení s ni. Odtud Helcelet užívá v následujících listech pro B. Nm-
covou zarážející pezdívky .Slezin. Ostatn by bylo lze vysvtliti pezdívku
také známým názorem, že láska psobí zvtšováni sleziny.

B. Nmcová.
3 M. Klácel : i nevdnosti proto, že Nmcová po druhém osobním set-

káni otce SI Oblíbila Helceleta než Klaeela. jemu: byla zavázána vdkem ta roz-

liné pátelské Služby.

'" KlácelV peklad lmmer/>iannov<i I íilipánka. Zachován v korrespon-

dend Al. V. Sembery, jemuž byl zaslán ku posouzeni, chová se nyní v knihovn
Musea král. eského pod znakou V. E. 87 a bude vydán v I

knihovn. Karel l.ehrecht Immermann (17'>ti 1840), rada zemského soudu,

nmecký.
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28./12. 1851.

Odjezd pana Koístky, pišedšího k nám na návštvu, po-

skytuje mi píležitost Tob poslati jeho dobrotou dvoje knihy

M. N. Jednoty, které by povinn mli dostati údové v r. 1851

pistoupili. Složí-li tedy Tob sk uten p. Jan Kováík 1 povinný

píspvek, vydej mu je, s tím ale pídavkem, že pipojený Koledy

I. roník mu nepináleží, že ho ale za 20 kr. Jednota novým údm
prodává, pokud zásoby staí. Druhý balík zstane Ti v zásob, jak jsi

žádal, jelikož chce-li ješt ledakdo pro r. 851 pistoupiti, [sic!]

Nezavádj však toho, aby se naped knihy dávaly a potom teprv

píspvek bral; jesti to proti stanovám. Jenom údové dostávají

knihy a údem se stane, ne kdo se hlásí, nýbrž kdo první pí-

spvek složil. Ty co komisioná Jednoty poskytuješ každému
dostatené bezpenosti, že se mu povinné vci dostanou. Jednota

nikomu nemže utéci, ale píspvky hlásivších se údv juž ve

skutku selhaly.

podobném r[uko]pisu, jak jsi psal, o bájesloví Slov[an]-

a[t]d. Chytil nic neví, slíbil však hledati.

Co se týe Tvého údství hist[oricko]-statist[ické] sekce zdejší 3

,c. k. m[oravsko]-sl[ezské] spolenosti pro zvelebení
orby a vdomostí o pírod a vlasti', pidám Ti nkolik

vysvtlivek. Není vlastn jen orba, i jak já to jmenuju, ,kmetství'

(Landvvirtschaft) hlavním úkolem jejím. Kmetská spolenost jest

jen nejstarší jméno a matka jinorodých dítek; jesti to více mu-
sejní spolenost, spojená s úkolem kmetským, zkrátka jediný

výše auktorisovaný sted intelligence svobodné. Musí však toto

jméno ,kmetská' podržeti, ponvadž pod tím jménem má spole-

nost ta v léno svené stavení musejní 4 od arcibisk[upa] holomou-

ckého, což by odpadlo, kdyby jméno se zmnilo. Vlastn by

i Mor. Nár. Jednota mla s ní co sekce pro eskou literaturu

spojena býti, jak to u Vás v Praze, a kdo ví, co se i nestane,

nebude-li jistá nmecká opposicí tomu pekážeti. Jest sob
páti, aby nás Slovan více v onu c. k. kmetskou [spolenost]

pistoupilfo], abychom pak i ve vládnoucím ústedním výboru a pi

1 V seznamech lenských veden pode jménem Ign. Kovaík z Vršce,

kraje jiínského v echách. O komisionáství viz lisí ís. 58.

2 Viz list ís. 77, pozn. 6.
; Viz list týž, pozn. 5.

* Budova Františkova musea, založeného dne 24. bezna r. 1818, je na

Zelném trhu v Brn a byla propjena k tomulo úelu kardinálem Tadeášem hra-

btem Trauttmannsdorfem (1761—1819), arcibiskupem olomouckým, jsouc majet-

kem arcibiskupství. Viz: Moic Trapp, Františkovo museum v Brn. Brno, 1882.

li*
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valných hromadách tolik vplyvu dosáhli, by se se zdejším

nmeckým museum aspo ponkud podobn dalo jako v Praze.

Peníze etc. obdržel jsi? Klácel bude redigovati Winikerovi

,Národní Lis 5
1 arch v témdni, zavázav se však pi vlád býti,

zaež vláda mu pepustí i pevede bývalé polonucené odbratele,

t. j. obce atd. Ano, co do p. Podstránského a j. s mappou Moravy,"

nemžeme juž sloužiti; pevzalo se jí tenkráte od vydavatele jen

jistý poet pro tehdejší údy. Neníf škoda o ni, je chatrná. Bohdejf

brzo Šemberova svtlo spatí! 7 — Mj se na všem dobe; pozdravuj

mi Lepae!* Oekávám brzo dopis Tvj.

79.

M. Mikšíek J. Helceletovi. Brno, 1851 prosinec 29.

Zasílá dv smnky darované mu k úelm Mor. Nár. Jednoty,

kdyby si tato jejich zaplaceni vymohla.

Originál. Brno. M. Helcelet. Bez adresy.

Slovutnému Pánu starostovi Moravské Národní Jednoty.

Pan Vojtch Hrdlika, soukenický mistr v Brn a spoluoud

Mor. Nár. Jednoty, odevzdal piložené dv smnky po 90 zl. st.

s piloženým tuto též jedným protestem, všecky z roku 1847, níže-

psanému s tím doložením, že když Jednota si peníze tyto vymže,

on jí všecko daruje.

Odevzdávaje tedy dar tento, zatím ovšem ješt pochybný,

iním spolu vdomo si. pednostenstvu Jednoty, že dotený dlužník

W. Klein dle udání p. dárce V. Hrdliky této doby zdržovati se má

ve Štýrském Hradci a je snad ve spolku s jedným ješt soudruhem

obchodnickým. Snad by nkterý spoluoud ve Vídni se zdržující

na zakroení a požádání si. pednostenstva bližší zprávy o dluž-

níku tomto, o jeho nynjší zámožnosti a t. d. podati mohl, anebo

Ui r. 1851 vydávánu k Mor. NOV. pílohu k uiitkli prostého tená-

stva. Její jméno Mor. Nár. List pal; dostal skrovný lístek, který od r.

poal vycházeti ~a zrušené Mor. Noviny, ale již ne jako list pímo vládni.

nýbrž nákladem soukromníkovým, a to týdennt\

Korunní ;eme Morava a Slezsko. Podle ntjnovjilck vdeckých a

irdnich pramenu navren a pomOCi NT. lednotv sv. (\rilLi ,; Metho:

•vdané v Urn u Bušék a fnganga, knihkupci). U5ÚL*

Stalo se teprve r. h /Ofl l epa.
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bude snad si. pednostenstvo vdt najíti cest, kterak by zná-

mosti takové ze Št. Hradce nabylo. Podaí-li se nížepsanému a

nabyde[-li] v té vci, co by prospti mohlo, neopomine zajisté ozná-

miti s nejvtší ochotností, jsa ku všem službám slovutného ped-

nostenstva Moravské Národní Jednoty veleochotný

V Brn, dne 29. prosince 1851. M. Mikšíek.

80.

J. Helcelet I. J. Hanušovi. [Brno], 1852 leden 18.

Další jednání s nakladatelem Winikrem. O pomru k Šem-

berovi. O rukopisích a obrázku pro Koledu. S Klácelem zídka

bývá. B. Nmcová nerozruši jejich pátelství ; pestane si s ní

dopisovati. Vzpomínky na pátelský kruh Hanušv. O tísni penžité.

Originál. Praha. Museum král. eského. Bez adresy a bez podpisu.

18./I. 852.

Pedn ad vocem Winiker. Uznalf hnedky, že je Tob ve

skutku dlužen onch 65 zl.,
1 a jakýmsi nedopatením se omlouval;

žádal dra. Pr[ažáka], aby mu jen nkolik dní poshovl, že má

práv nyní o Novém roce mnoho práce a vyplácení. Doufám však,

že to co nejdíve z nho vyleze, ponvadž asi za týden pijde

k Pražákovi co pokladníkovi M. N. Jednoty pro peníze za tisk

Koledy, pi kteréžto píin se ta vc z ruky do ruky bude

moci vyrovnati a odbýti. Jak dostanu ty peníze, strhnu, co jsi

kázal, a pošlu ostatek bez odkladu. I ,Kulturgeschichte' 2 Ti pošlu

po železnici co nejdív; bude toho hovadský ješt bedník. Pi té

píležitosti pošlu Ti také vykázací lístek co údu Jednoty p. Ková-

íka, který dnes v tomto listu poslán, bez poteby by poštovné

pevýšil.

Tvá nesnáze s remunerací 3 jest ovšem mrzutá; psal bych

o ní Vojtchovi 4 do Vídn, kdybych nevdl, že to nic nezpomže;

my si tém juž nedopisujeme a vím, že mne on Tebou zaslepeného

nazývá; nepjde-li ta vc sama svou váhou, on by ní nepohnul;

jak ve Vídni nyní vci stojí, neplatí juž tam tak slovo ledakoho

jako jindy v pedešlých letech.

1 Viz list is. 62. 2 Viz list ís. 35.

Viz list ís. 76. * A. V. Šembera.
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Rukopisy pro Koledu Tob odevzdávané jenom nám posílej

poštou tak, aby se zde za n platilo, nezbývá-li jiných pro-

stedk; nevyhnutelné výlohy pro M. N. Jednotu sob poznamenej,

by se ti mohly pi nejbližší píležitosti nahraditi, což vdn se

stane. Pedevším brzo mi pošli rukopis Špottv ,0 životospráv -

,

abychom mu mohli odpovdíti, pijme-li se od Jednoty ili nic.

Pijme-li se, použili bychom z nho hned pro píští Koledu lánek

o tlocviku, který by pak nepoteboval zvlášt pro Koledu spiso-

vati a skládati, jak jsme jej byli žádali. — Jak pak Ty, píteli

Hynku, už-li pak jsi sob nco vybral pro Koledu? Nezapome
na ni !

6

Ješt ped vánocmi psal jsem Ti mezi jiným hejnem úloh,

že bychom potebovali pro píští Koledu titulový obraz .Pemysla

oráe', i abys s Hellichem o tom promluvil, ponvadž se nám
nabídl k tmto vcem. Zapomnl jsi na to odpovdíti a nevím,

zdali je Heliích ješt v Praze, anebo kde žije a bývá a zdali by

kdo jiný to dobe nevyvedl. Bud tak laskav, postarej se trochu

o tu vc a piš nám brzo. O tom, jaký asi bych si ten obraz pál,

nahlídni trochu do onoho mého listu asi z polovice prosince."

To by tedy byly officiosa ; nyní ad odiosa, i snad jsem

chtl íci utile dulci.

Nmec8 vera i pedvírem tudyto jel ; Matouš prý byl na

nádraží a mluvil s ním, nebo jel zas bez oddechu dále. Já jej

nevidl, ponvadž jsem po tom nebažil a nic o tom i nevdl, nebo
jsem od Nového roku se s Matoušem neshledal; když jsem pišel

k nmu, nebývalo ho doma; stýská se mu doma. Co mi píŽ

o Slezin, 1 " tomu jsem se trochu pousmál [ ] Snad mi nemi:

ješt dosti vyrozumti; ale nechci tuto širopustý traktát i konfessie

á la Rousseau 11 psáti, kdežto ústn to kdysi mžeme pi sklenici

náležit petíbiti, neomrzí-li se nám to do té doby, až se sejdeme.

Zdali Slezina by chtla naše, mezi mnou a Tebou, pátelství zru-

šiti, nevím a nechci souditi ; že však k tomu malá vyhlídka

možnosti, to zajisté v krátké dob jejího se mnou potkáni a íd-

K jednání srovnej list as. 104. Nakonet v Koled nevyšla.

Viz list is. 73. Viz lis:

' Josef Nmec, chot I'. Nm
M i. Klácel.

I', Nmcová, vysvtleni pezdívky viz v list as. 77. pozn. 7.

" J. ./. Rousseau, Les Confessions, Genve, 1782; poslední <i vrcholn
dílo spisovatel nimi chtl vylíiti pravdiv svj iivot i se všelikými

chybami a nedostatky.
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kého dopisování zajisté tak dobe poznala, jakož skuten ani

zmínky o njakém tomu podobném pokusu jsem posud neznamenal.

Ty ji tak náruživ nenávidíš, že mi to až podivno a nesnadno

ku pochopení, a já jsem zde tak chladný a nedojatý, že akoli

necht ji zastávati, nemohu tém nic íci, co by Tebe nepopudilo,

abys ku p. mne bránil ped opanovánu-bytím i podmannu-
bytím. Víš, že ped Tebou nieho netajím, v tedy a bud
ubezpeen, že ta vc je na nejpirozenjší cest, by tam došla,

aby bylo, jako by se byla nestala ; nebo i já zde žádného pano-

vání sob nežádám. Jedin to T žádám, kdykoliv bys se s ní

ml ješt sejíti, nemluv ani o mn aneb nenarážej na eské hranice,

i mohu se Ti za to zavázati bez velkých nesnází, že mimo
snad ješt jednoho dopisu, který jsem jí dlužen, i bez mimo,
už více s ní ani nebudu dopisovati. Ale soiti proti ní, ana mne
neurazila, bylo by chlapcovsky, aniž vím pro. A tak kéž by tímto

mohla ta nelepá vc býti odbyta. Takovými tedy vcmi naplujeme

své mezi sebou dopisy, tak že k jiným, mn aspo milejším,

nelze pijíti.

Vždy ješt nevím, jak se mi tu jednou z Tvého dopisu zdálo

vysvítati, zdali Lotos 12 u Tebe v dom pebývá i jen Vás asto

navštvuje, asi na tlocvik: i zpomnl jsemf si ve svátky na Vás;

což je ale naplat suchá zpomínka, hnouti ale se není možná.

Každé dosti malé pohnutí pedpokládá tak neuprositelný Stofí-

wechsel a ty nynjší mrky 13 jsou takové travestie na peníze, že

se, nemajíce v sob štoffového jádra, nevdomky co chvíle vy-

mují, aniž lovk z toho hrub jaké hnutí, jaký úinek spatuje.

Tak T mohu ujistiti, že i u mne tém každomsíná bilancie

omrzelé passiva ukazuje, a Nový rok s tmi svými nevykupnými

novoroenkami udlal takovou díru, že skrz ni je vidt angele

v nebi na basu housti. Ty ovšem máš o mn tu dúmínku o bh ví

jakých nevyvážných pokladech, a já se jen mrzím, že tomu není

tak. Ano, když lovk míní, že tu neb tam by se mohla trocha

njaké hotové svobody v míšku nakoncentrovati, které by se dalo

njak sváten užíti, tu náhle takové prožluklé msíní neb novo-

roní bilancie to slíznou, jen se to zapráší, a našinec si ute hubu.

Ostatn nerozumj této písni na starou notu v ten smysl,

jako bych T upomínal o dluh. Chra Hermes ! Vždy se to ne-

ztratí a s vydáním takového drobtu není se mi co penáhliti, nebo

'' Karolina Ottová z Ottensteina.
13 Diminitivum od: mr, mour, prach z uhlí; zde patrn bankovky, jichž

kurs v té dob stále byl velice nízký.
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byf i aprs moi le deluge, byl by lovk dív s tím hotov, než

by došla potopa.

Novinka o Lepai mne potšila, o Mátoni nepekvapila. 14

Marnost je živel, v nmž žije, a i pen[í]z, za njž se kupuje;

najde-li se kupec, za tu cenu neodolá. Xatns.

SI.

J. Helcelet I. J. Hanušovi. [Brno], 1852 únor 20.

Peníze i knihy od Winikra pošle brzy. Povsti o Hanušov
složeni s professury. Vitá životopis Štítného pro Koledu. O he
v šachy a o své osamlosti. Pozdravy a t. d.

Originál. Praha. Museum král. eského. Bez adresy a bez podpisu.

20/2 852.V mi, píteli, že jsem už každý den na tom byl Tob
psáti, avšak ponvadž vždy se Winikerova záležitost 1 na zejtek

odkládala, chtl jsem pec radji psáti s pílohou. Ale vše mamo
až podnes. Není pochybnosti, že zaplatí a snad už zejtra ; ustavin
ale do toho nco vlezlo, že ješt se to nestalo. Jezdí poád svtem

;

nebo už bohatne ne jedním, nýbrž kolikerým zpsobem. Jednotiny

úty ješt se mu nezapravily; nebo ješt jaksi toho potebu ne-

maje, nežádal toho. — Poshov tedy jen ješt nkolik dní, pak Ti

zašlu peníze a hned i knihy (Kulturgeschichte)- dám na cestu. As

15 výtisk nechal bych zde, ponvadž bych rád, aby si to ten

onen zaopatil. Za to mám dávati? Piš mi.

Dojalo mne hrub, co jsi psal o Lule, 3 a jsem velmi žádostiv

zvdti, že se to už hojí a šastn. Stíhají T zkoušky jedna po

druhé! Jsem žádostiv dostati o Tob brzké zprávy i proto, že tu

jakési pletky co tajemství obíhají, jako by Tob ohledem na ped-
nášení asi to hrozilo, co Ti snad jistá strana peje; to jest, že bys

ml nepednášeti. 1 Nevím tomu, avšak rád bych od Tebe zvdl,
co asi jest des Pudels Keni.

Životopis Štítného8 bude nám pru Koledu vítán; i pojednání

" Jak novinky mini. je urjisto. ježto ilopisy Hanušovy : té doby n<--

dochoviiny. Jde tu patrné o Jano Lšpae r, Ir. Eug. Mathona.

VÍZ list ÍS. IV; lU

Churavá tehdy dcera Hanušova ViluSe.
1 Potvrzeni této správy viz v listi následujícím.

o tomto píspvku Hanušové lis Koísdé (lil.

str. i rod titulem Tomáš ze štítného'.
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o jeho spisu sob peju, jakož i aby odmnno Tob Jednotou

a zvláštními otisky, mnoho-li budeš sob chtíti objednati, podle

zásluhy Tvé a podle pání mého. Jen nezapome, že se lánek
má pro kalendá hoditi, který si aspo 3000 výtisk odbýti žádá.

Co mi píšeš o Vašem hráni v šachy a studování z knihy,

zaujalo mne, ponvadž sám bych rád nkdy hrál, i hrám, ale jen

s ledakým, ponvadž se mi to zdá býti zpsob velmi lovcký
nahraditi zimní sen kek a medvd, to jest zapomenouti na

všechno v as bídy. Hle, jak by mi to [svdilo] s Lotosem, 6 dávati sob
šach a bráti sob ou un pion ou un fou. Já ale jsem Ti zde na

prav pensylvanský zpsob osamlý, a nebylo by divu, kdyby se

mi pihodilo, co prý se vzm v onch klecích pihazuje, nebo
nevím, jsem-li toho já vinen: ani u Matouše 7 nepestávám býti

osamlý i zídka tam chodím.

Lotos aby radji v Praze neb u Prahy v nco se uvázala,

než aby kde venku daleko mla asi za vyuenou platit. Je-li už

z Berouna nazpt, povz jí toto mé mínní se srdeným pozdra-

vením. — Piš mi brzo, rád bych zvdl o Lule; Laura zase vystojí;

odnikud se nechce rozedníti. — Helichovi,^ prosím, zanes aneb

pošli brzo. Chtl jedním hozením dvoje uhoditi.

82.

J. Helcelct I. J. Hanušovi. [Brno], 1852 bezen 8.

Hanušov složení s professury. O útech za Kultur-

geschichtc. Drobn zprávy.

Originál. Praha. Museum král. eského. Podpisu v list není. Adresa

Hanušovi eská. Razítko pošty pražské 10. bezna, brnnského není.

8
;

3 1852.

Konen tedy, drahý píteli, padla ta rána, kterou tak dlouho

kuli,
1 rozpakujíce se asi pepodivn, jak by ji navliknouti mli.

' Karolina Ottová z Ottensteina.

' M. F. Klácel. B Viz list ís. 80.

1 Viz list ís. 81. Hanuš složen s professury pro podezeni z hegelianisniu.

Obšírné odvodnní, že se tak stalo pro jeho hegelianisinus, podává podle

Wiener Zeitung Mor. Nár. List 1852, ís. 20. Koní pak se takto : ,Že nejvfyššimj

rozhodnutím J. V. pro/. Hanušovi bez dalšího vykázání úadu jiného byl

ponechán dosavadní jeho plat, to podává dkaz, že poteba zbaviti ho úadu
uitelského jemu se nepokládá za vinu.'
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Nebudu Ti mou soustrast pátelskou osvdovati ; troufám, že by
to bylo zbytené. Tuším, že vtšího zadostuinní charakteru Tvému
v osudné této dob se nemohlo dostati ; kéž by T to materiáln

hloub nedojímalo, než co to zasluhuje, aby T to na duchu smlo
dojmouti. Dej mi brzo vdomost, jak to u Tebe na blízku vypadá.

Lituju velmi, že ješt Winikerv dluh- není vyplacen; Jednota

mu ješt nevyplatila. Jakmile k tomu dojde, odrazí Pražák, co

Tob náleží. Práv jsem bednu s Kulturgeschichte 3 dal na železnici,

zapraviv za bednu, pakování a dovoz na dražen 1 í. 15 kr.

;

12 výtisk ponechal jsem zde, doufaje, že toho nco zde odbudu,

jak bych rád.

Nevím, jakým to pomatením opominul jsem do bedny zárove
zapakovati zásilku knh pro pana Vávru Vojtcha. 4 Musím Ti to tyto

dni zaslati zvlášt, spolu s nkterými jinými komisiemi Jednotinými.

Tvá poslední zásilka ,ohlášení pednášek Hankových' mla
na obálce kížové pipsáno ,Geschriebenes 11 kr.', musil jsem tedy

platiti ; píšu to, abys o tom pro budoucnost vdl. — Šembera mi

3. t. m. poslal peníz na památku Kollara ;

5 zmioval se o povsti,

která o Tvé záležitosti 6 ve Vídni se roznášela; nevil však tomu,

muselo se tím velmi tajn díti. — Lotos 7 snad práv šastn v tu

kalnou dobu u Vás mešká; to dobe; uleví snad Laue obzvlášt.

Prosím, dej jí piložený list. — Omluv dnešní spch a zmatek

mého dopisu. Máme svatbu v dom. Stará panna, má švagrová/

se vdává quand méme.

83-

J. Helcelet I. J. Hanušovi. Brno, 1852 bezen 13.

Posílá peníze od Winikra. Všeliké komise.

Originál. Praha. Museum král. eského. Bez adresy a bez pod/usu.

V Brn 13. bezna 1852.

Konen p. Winiker vyjel s penzi. 1 Podle piložených spisu

shledáš, že po odrážce kanceláských útrat dr. Pražák mi odevzdal

- Viz list tis. 62. Viz lis: : SI.

1 Studujlei techniky, len Mor. Nár. Jednoty.

lan Kotlá zemel dne -'/. ledna 1852; podrobnjší zprávy o tomto

pamtním penlzi viz z> liste eis. 86.

Složeni s protessnry. Karolina OttOVá : (Utensteina.

Antonii' MOllerová, VÍZ list ÍS 86 a 99.

1 Viz lisí
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62 zl. 45 kr. st. Z tch jsem odrazil pro M[or.] N[ár.] Jednotu od

p. Kovaíka a Vávry po 10 zl. = 20; dále 2 zl. pro histor[icko]-

statistickou sekci zdejší kmetské spolenosti a konen 8 zl. na

Lumíra urených.- Celá odrážka obnáší tedy 30 zl. Zbylo by tedy

Tob 32 zl. 45 kr. K tm však zase pikládám 8 zl., utržených za

8 výtisk Kulturgeschichte ;

3 posílám Ti tedy tuto 40 zl. 45 kr.

Co do Lumíra mohl bys však pece, kdyby jednou píznivjší pro

nho doba nastala, jednoho objednati, nebo bych Ti hned zase

peníze za nj poslal. Nyní ale už nechci cizí peníze na nj za

sebou míti bez vyhlídky, objedná-lise kdy i nic. Co do4exempl[á]
Kulturgeschichte, které tni zbyly, nevím, odbydu-li ješt nco

;

podržím je ale ješt. Povolils mi i našincm nco darmo dáti;

hodným toho ovšem.

Pražák více nechtl pijati za obstarání té vci, než vypoetl,

a zkazuje Ti pozdravení i ochotnost svou pro budoucí pípadnosti.

Prosí on Tebe, abys se píležitostn poptal, mnoho- li je

dlužen do Matice; 4 napiš tni to; rád by se tam v poádek
uvedl. Piloženým dvoum dopism dopomoz k cíli jejich. Knihy

pro pana Vávru co nejdív dostaneš; kdyby zaplatil, jak píšeš, i za

853 a 854, pošleme mu, tuším, i vše, co posud vydala Jednota;

musíme se jen ješt o to doraditi. Pan Choceský, kdybys se

ješt o nj chtl pokusiti, pebývá [v] ís. 1045-11. - Piložený

,optimus ludus' 5 náleží tuším Lotosu, 6 jenž Tob postoupil v prázd-

ninách svj exemplá. Pkné pozdravení Vám doma všem. Prosím

T, piš mi brzo, žádám si velmi známost míti o tónu mysli Tvé

a stavu Tvém vbec ku svému upokojení.

Koním, aby se Ti toto blahovstíko o 24 hod[iny] neome-

škalo. Xaipe.

84.

J. Helcelet I. J. Hanušovi. [Brno], 1852 bezen 24.

Do Vídn s Hanušem nemíní jeti ; zve ho do Brna. Vci
komisionáské z Mor. Nár. Jednoty. Sochy Maxovy. O obraze

pro Koledu. Upominá ho o píspvek pro Koledu.

Originál. Praha. Museum král. eského. Adresa Hanušovi eská. Pod-

pisu v list není. Razítko pošty pražské 25. bezna, brnnského není.

- Viz list ís 63 a 76.

Viz list ís. 35. * Matice eská.

Xevim, která kniha tím mínna.
Karolina Ottová z Ottensteina.
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24./3. 852.

Tvé vybídnutí, bych s Tebou, píteli, zajel do Vídn, dosti

mne povábilo, ale protjší strana váží tížeji a zstanu doma.

Nejen že ve Vídni nemám nic na práci, nýbrž stýská se mi jaksi

ped Vídni ; musil bych nad to nový cylindr koupit a konen
(co jsem mohl naped íci) nemohu se v penžitém ohledu hnouti;

a 30 zl. by prasklo jako nic na velmi obojetné vyražení. Pál bych

si ale za to a žádám T o to, abys na zpátení cest z Vídn
aspo den neb dva zde v Brn pobyl. Vím, že T zde v Brn
také mnoho vábiti nemže; kdyby však byl as píjemnjší, mohlo

by se vždy drobet za msto vyjíti a do vle se pohovoiti. Pravd
prý podobno, že i Bratránek dojede a snad se s Tebou i ve Vídni

sejde. Kdybys tak uinil, bylo by dobe, abys mi z Vídn psal,

kdy do Brna pijedeš.

Vytýkáš mi, že jsem s penz Winikerových 1 neodtrhl i pí-

spvek roní do Jednoty.- Píina toho byla, že jsem nemohl na-

lézti všechny Tvé dopisy, ve kterých mi naizuješ, co odtrhnouti

mám ; že jsi i o tom psal, na to jsem se nepamatoval, a tak jsem

si netroufal o své ujm zteniti tu hotovost, kterou bych byl radj,

možná-li, rozmnožil.

Ostatn as ku složení toho ovšem už je zde i upomínám
od editelstva zapomnlivé údy. Mám tu zde i na dra. Braunera

upomínku, kterou však už nepošlu, ponvadž doufám, že dojedeš

do Brna a že bys to i mnohé jiné laskav s ušetením útrat [s] sebou

vzíti mohl. Purkyovi starému 3
i mladému (medikovi) 4 zaslaly se

už upomínky poštou
;
píše však Božena'1 Matoušovi, že prý jaksi

váhá platiti, nevda prý, co a jak to s tím spolkem stojí.
7

Až pijedeš sem, dám Ti [s] sebou též i nkolik stanov a budeš

mu moci ústné pimluviti, že to není zrovna peníze do vody há-

zeti, když zstane údem Jednoty. I rozliné knihy pro rozliné údy

pražské mohl bys odtud [s] sebou vzíti co zasloužilý komisioná.

A^l : komisi[on]árstva : Zajdi píležitostn k Maxovi8 a

obnov naši žádost, aby už jen dal ty modelly tch apoštolv /: íma
pivézti, a sice zrovna s adresem : Jelínek, Gtiterdirektor der Baron

i U Ust eis.

Mor. .Ví//. Jednota. Vci komisionáské ;'/: v Ústi <

./,/// / vang. Prkyn.
Emanuel Purkyné (1831 1888), potom professor lesnické tkoh- .

botanik eský.

r>. v, v m. /'. KUt\

VU lisí 17: Ust ÍS.
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Sina'schen Guter, zu Welehrad, letzte Station Hradisch. Ten to

vzal na sebe a místo mají ti dalecí hosté už pipravené, totiž

v kostele samém, ve zvláštním výklenku (Altarnische), kterou sami

pro sebe budou zaujímati. Lid o pouti do Velehradu poád už se

ptá, kdy pak dojdou ti svatí z íma, aby to tedy nenechal na

sob vzeti. Kdyby ku postavení tch soch byla zapotebí pítom-

nost jeho neb njakého z lidí jeho, zapraví Jednota i mírné útraty

za cestu jeho. Zkrátka, jakmile jen ty sochy dojdou, bude se

hojnost pobožnjších jednotlivc a spolk o jejich zvelebení starati,

nežli jsme my; akoli, co Jednota slíbila, to by ráda i vykonala,

aby toho závazku už jednou se zprostila.

Pro secundo: Pan Hellich nám psal, že obstarání tisku ,Pe-

mysla oráe' 9 pro Koledu letos v Praze nemže na se vzíti; že

se budeme musiti ohlídnout o tu vc ve Vídni. Z jeho spšného

dopisu zstává však tajno, zdali ale rytí toho obrazu na sebe

bere. Prosím T, zajdi laskav k nmu, abychom vdli, jak to

stojí, a aby nám poradil, na koho se ve Vídni s tiskem máme
obrátiti; anebo kdyby i rýti ten obraz nechtl, aby nám umlce

na místo sebe poradil. Mohl bys pak snad v njakou prázdnou

chvíli ve Vídni tolik nám o vci té vyzvdti, abychom pak vdli,

na koho se ve Vídni písemn obrátiti máme.

Co se týká Tvého lánku pro Koledu, 10 peju, abys se tak

upokojen z Vídn vrátil, abys hned pracovati mohl; as utíká.

V polovici kvtna musili bychom rukopis už míti. Kdybys nestail

na vše, mohl bys aspo Štítného životopis podati. Tvj loský

píspvek, 11 na njž stanovy až do konce ervna ekati dovolují,

považuju jakožto poukázaný na honorár za ten lánek. Prosím T,
pije. Vidíš, že co píšu, jsou samy odiosa. Zdravstvujte všichni!

Vera jsem tu mluvil s obouma Archem a.
13 Povdli mi

o Robertovu 13 brzkém satku. Peju mu více štstí, než si dobyl

Karel. 14 Pozdravuj ve Vídni srden ode mne.

85.

Fr. Zach J. Helceletovi. Blehrad, 1852 duben 1.

Doporuuje mu A. Nikolice. V pozdjším pípisku Klácel

umlouvá schzku Nikoliée s Helceletem.

Viz list ís. 80. h> Viz list ís. 73 a 81.

11 lenský píspvek do Mor. Nár. Jednoty.

n Nevím, koho tím míní. u Robert Nádherný.
u MUDr. Karel Nádherný, nejstarší z brati pani Hanušové.
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Originál. Brno. Ní. Helcelet. Bez adresy. Psán švabachem; Klácelv

pípisek na list Zachv napsán latinkou.

Hcrrn Professor Helzelet, Econom in Brunn.

Empfehlc hiemit auf das Wármste und Frcundschaftlichste einen

Fachmann aus Serbien, Herm Atanasia Nikoli, 1 Chef der econo-

mischen Abtheilung im Ministerium des Inneren, an dessen Name[n]

sich die Hebung und Forderung des Landbaues und der Viehzucht

in Serbien knupft.

Ich kónnte noch Manches hinzufugen, allein fíir diefimal

genug. Nun Sie wissen, wen ich Ihnen empfehle, wird es Ihnen

ganz gleichgultig seyn, wer empíiehlt ; doch hoffe ich, Sie haben

Ihren Freund und Landsmann 2 noch nicht vergessen.

Recht herzlich grufiend Euer

Belgrad 1./13. April 1852. Zach.

[Klácelv pípisek]: Prosím T, odpus, že jsem, vda \o Tvé

nepítomnosti v Brn, vera po odchodu Tvém jednal v Tvém jmén;

to jest, já za Tebe slíbil, že tohoto vzácného hosta dnes mezi 7. a

3. hodinou ráno u Padovce 3 Nr. 39. II. navštívíš a s ním se dále

umluvíš. Kdyby již bylo nemožno v tu dobu, tedy o 11. hod. ; ale

zastav se jda do školy a pak si ujednejte dále. (Mluví nmecky etc.)

Klácel.

s>.

J. Helcelet A. V. Šemberovi. Brno, 1852 duben 8.

památných penízich na Kollára. Lépe by bylo uctíti básníka

vhodným vydáním Slávy dcery. Mošner se teši do Prahy. Drobnosti.

Originál. Praha. Museum král. eského. Be: min

Drahý píteli

!

Posílám Vám tuto 16 zl. st., a sice 13 zl. 12 kr. za tch

deset penz památných na Kollára, které jste mi poslal, 1 a

40 kr. za dva, o nž to Vás žádám, abyste tni laskav

1 Atanasij Nikolic. také básnicky inný, byl o Brn V polovici kvtna. VU
Mor. Nár. List 1852, ÍS. 12. Z té doby fest Klácelv pípisek, který- patrné

:a nepítomného Helcelcta Zachv list pijal a SChxku smluvil.

Ir Zach byl rodem Moravan. ' Hotel v Brn u nádra
- list ÍS. 82. Václav Seidan na pední stran vyryl nr

básníka s nápisem Jan Kollár. i: mi. 24. ledna

lni stran, Ivru | nápisem kol ni .Pracuj každý s chutí usilovnou na

národu roli ddiné M
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ješt poslal. Zdá se, že ta myšlenka, básníka co mrtvolu vy-

podobniti, mnohého odstrašila, kdo nebožtíka osobn nebyl znal

a radj o básníkovi by si byl pál památku nesmrtelnosti než

trpkou upomínku na smrt. Matouš- aspo (ovšem v tom ohledu

nad jiné citlivjší) sotvy ten den mohl na obd neho snísti,

kdežto se byl tak zblízka na ovavínnou mrtvolu podíval.

Praktitjší památka, aspo pro naše obecenstvo, mohlo by

ovšem býti njaké vhodné vydání Slávy dcery. Než radu vážnou

v té obojetné vci neumím podati ; také nemám zde tch prvjších

a menších vydání, 3 abych mohl dobe porovnati, co vzácnjších

znlek v pozdjších vydáních pibylo. Kdyby veliká nákladnost a

drahota exemplá píliš nepekážela, bylo by snad lépe ješt jedno

úplné vydání 4
i s vysvtlivkami uspoádati, ale tak, aby jen

znlky oné menší krásné Slávy dcery, totiž ve 3 ješt oddleních,

tiskem vtším se tiskly, ty však, které v tch tech dílech 6 pozdji

pirostly, aby se njakým drobnjším písmem pod arou postavily,

páté pak a tvrté oddlení (Lethe a Acheron) aby se též takovým

drobounkým písmem nazadu co appendix pipojily. Vím, jaké

mi námitky proti tomu návrhu nahodíte, avšak piznám se, že

jsem se v tom ovšem od Vašeho zámru odchýlil, jenžto máte

hlavn na zeteli mladé tenáe
; já ale pomyslil na celé vzdlané

Slovanstvo, jelikož ovšem mnohý Rus, Polák, Srbín a[t]d. bude a

ml by chtíti sob do své knihovny zaopatiti Slávy dceru a v tom

ohledu bylo by takové úplné vydání zajisté více vhod a dstoj-

njší. Matouš zhola se nijak uritji nevyjádil; pravil: ,Vojtch

beztoho jen tak udlá a ne jinak, jak bude sám chtíti anebo moci'.

Abyste tomu neporozumli snad kiv; bylo to eeno v žertu

a bez výitky anebo narážky nemilé. Hlavní asi je to, že jsme

oba už dlouho znlky neetli a hrub jaksi nad ten vk sestárli,

- .Ví. F. Klácel.
3 První: Básn, Praha 1821. Druhé: Slávy Dcera. Budín, 1824. Vedle

pedzpvu má ti zpvy: I. Zála. II. Labe, III. Dunaj (znlek 150). Tetí:

Slávy Dcera. Peš. 1832 (úplné). Nové zpracování o 615 znlkách s pidanými
dalšími zpvy: IV. Lethe a V. Acheron. tvrté: Díla básnická Jana Kollára

I. Slávy Dcera. Buditi, 1845. Páté, posmrtné, o nž zde šlo, z r. 1852 o 645

znlkách. Viz: Fr. Bílý, Jak Slávy Dcera rostla. Jan Kollár. Sborník statí

o život, psobeni a literární innosti pvce .Slávy Dcery' (Víde, 1893).

str. 96—107.
4 Ze zdejších jest p. Macenauer, Prúdek a j. téhož mínni. [Poznámka

Helceletova.j Fr. Vlastimil Prúdek (1833—1873). úedník pi zemských deskách

a horlivý buditel v Brn.

Tedy vydáni z r. 1824. Zpvech.
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v nmž se poesie lyrické ítají. Dobe ovšem jest pomysliti na ty

mladší! Matouš Vás pozdravuje; lomozí se tím Národním Listem

bez veliké chuti a s ješt snad menším prospchem i výdlkem. 7

Mošnerova záležitost o Prahu ješt prý, jak doslýchám, ne-

rozhodnuta; 8 rozhodne se ve Vídni. Pál bych mu to srden, a
kdož ví, nepivykal[-li] by ponkud tžce nové, hlunjší koleji.

Kdyby snad to v Holomouci nepustlo jaksi, snad by si ani nebyl

pál pre, kdežto zvykem a blízkostí své vdané dcerky tak jako

v otin zdomácnl. Ale malý, velmi malý ovšem jest plat v Holo-

mouci 9 a rodina etná žádá rozliných vcí potebných, aspo co

do vychování a vzdlání, k emuž Praha bez porovnání hojn
píležitosti poskytuje.

Hanuš prý po svátcích pojede do Vídn. 1 " Stalo se, a jak se

stalo, o emž jste nemyslil, že se stane. 11

Novin zde nevaln zajímavých. Moje švagrova, Tony, vdala

se za stíbrníka, jménem Benkovie. Oteve krám v Cernoorelské

ulici ; pebývají v našem dom.

Já a moji jsme zdrávi a srden totéž Vám i milým Vašim

pejeme a Vám i vzácné paní se pátelsky porouíme. Se vší

šetrností Váš upímný pítel

V Brn, 8. dubna 1852. Helzelet.

87.

J. Helcelet I. J. Hanušovi. [Brno], 1852 duben 12.

Zve ho do Brna za svého hosta. Komise.

Originál. Praha. Museum král. eského. Bez adresy a be: podpisu.

12. dubna 1852.

Tším se velmi na Tebe, píteli, a pál bych si velmi, aby

Tvj píchod mohl njak v sobotu neb nedli uhoditi, abych tím

7 Viz: Jan Kabelik. Leopold Hansmann. MM. 1907. str. 7/ a

i '( hu:ri se professuru v Praxe, ale marni, nebot zstal i na dole

v Olomouci.

Kdežto v Praxe tyl nejnižší plni universitního professora tSOO sL,

tnii /" ' ilontOUCký základního platu jen 1000 :l. ,j také dálit dva stupn

ného platu byly proti Praze o 100 ;l. menši : tu po 100 :l ,
;• Olomouci

00 ti VU Národní Noviny 1849, ii 959

ust eis. xi.

" Složeni s professury. VU list Cis.
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svobodnji Tebe mohl užíti nejsa školou vázán. Žádám T, po-

važuj se v Brn za mého hosta ; a jelikož v bytu mém není možná

i nejpotebnjšího pohodlí poskytnouti, dovolíš mi i co do bytu

v hostinci T za hosta mého považovati. Do kláštera i já velmi

zídka docházím, a tak ani nevím, pijel-li Bratránek už i nic,

nebo že ve Vídni byl, to se z novin ví.

Piložený list na Purkyni 1 prosím dej po Vladislavu-' nebo

nkterém Tvém dveti tam zanésti. - Lumíra bídného 3 nekupuj.

Rozuml jsem pece dobe, že Heliích Pemysla 4 nám ani kresliti

nebude. Ohlížíme se jinde. — Jelikož hodlám ústn dokonaleji

o tolikerých vcích s Tebou si pohovoiti, koním dnes ve spchu

s páním : ,Dobrou cestu a dobré poízení.' Pkné pozdravení mým
milým známým v Praze a ve Vídni.

88.

J. Helcelet J. Ev. Purkyovi. Brno, 1852 duben 12.

Vysvtluje mu, pro byl upominán o lenský píspvek do

Mor. Nár. Jednoty. Zve ho do Brna.

Originál. Praha. Museum král. eského. Bez adresy. Odpov íslem 89.

Blahorodý Pane! Velectný píteli!

Dozvdv se,
1 že sob žádáte vysvtlení, pro dopisy editel-

stva Mor. Nár. Jednoty Vašnost a p. syna Vašeho Emanuela jakožto

zakladately Jednoty o laskavé zapravení 5 zl. za r. 851 upomínají,

dovoluji si zde krátké objasnní podati. Dne 18. dubna 849 bylo

za Vašnost a za p. syna Vašeho zapraveno po 25 zlatých st. Jelikož

zakladatelé stanovami povinni jsou 100 zl. v 10 letech, nejmén
v roních rátách 10 zl., zapraviti, zapraveno jest onmi 25 zlatými

desítka za 849, druhou desítku za 850 a ptka za r. 851. Za tento

poslední rok zbývá tedy ješt 5 zl., které uctiv vyupomínati do

konce ervna editelstvo stanovami jest zavázáno. Rate tím editel-

stvo omluveno míti a dobrý úel družstva tohoto ješt budoucn
laskav podporovati. By pi skromných silách Jednota ješt s to

nebyla mnoho stkvlého vykonati, pece mezi jejími posud vy-

1 Je to list následující.
2 Syn Hanušv Vladislav, slabý a málo nadaný, zemel jako zahradník

v Plevn roku 1883.

3 Viz list ís. 63. * Viz list ís. 75 a 84.

1 Od B. Nmcové; viz list ís. 84.

12



178 . 88-89: 18.52 DUBEN' 12 — 1852 DUBEN 27.

danými knihami zvlášt Koleda tuším zasluhuje možných obtí,

jakož se všemožn u výboru o to dbá, by se na vzdor neistému
osoování- udržela a co možná zvelebila.

Kdyby Vášnost cesta zase brzo Brnem vedla, tšil bych se

velmi, zase nkolik dní ve Vaší vzácné spolenosti, teba v našich

horách, stráviti ; nerate tedy, mnohovážený píteli, na Brno zcela

pozapomenouti, kdežto mezi hojným potem Vašich ctitel zajisté

poslední nejsem co do vroucnosti a upímnosti hluboké úcty a

vážnosti, s nížto jsem vždy Vašnosti k službám

V Brn 12. dubna 1852. Helzelet.

s<>.

J. Ev. Purkyn J. Helceletovi. Praha, 1852 duben 27.

Posila doplatek píspvku zakládajícího lena Mor. Nár.

Jednoty. Rád by uvítal mapu okolí brnnského.

Originál. Brno. M. Helcelet. Bez adresy. Odpov na list ís

Z Prahy 27. dubna 1852.

Vysocevážený píteli!

Odpuste mé nepamti a nevšímavosti. Vzel jsem v omylu

domnívaje se, že základní peníz Jednoty jest 50 f. jako u našeho

komité musejního pro pstní literatury eské (olim

eská Matice) 1 a že jsem, jak v takových vcech v zvyku mám,
již najednou všechno zapravil. Tato mylná myšlenka se tedy u mne
upevnila i není divu, že Vaše upomínající listy mne trochu pe-
kvapily. Zatím Vaše zpráva i nahlédnutí do ústav Jednoty mne
jinak pesvdily; i neodkládám, abych pi dobrém zvyku /ustal,

pro sebe a mého syna celý základ pipojenými tomu listu 150 t.

kfonvenní] m[incc] zlatými zapraviti.

Což není nebo nevyjde njak oupravnjši mappa tak velice

zajímavého okolí brnnského? Mn ješt živ tkví v obrazotvoiU

onen výlet s Vámi a s Klácelem i /ustavil mi žádost oberstviti,

doplniti, rozšíiti oné obrazy, a zvlášt ve Vaším družstvu.1

Vardika na kurrtndu biskupskou. Viz lis

Tak /u>:mnn titul Matné sski podle Statut U dm
ni upraven pesnji netli dotud pomr Matice A- Museu A-/,;

aby se elilo možným nesnázím .-</ nastalé reako tkutené potom Matici

\ /.- A'. Tleftrunk, Djiny Matit str. 149

Ví
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Bute zdrávi a nezapomete, a více neupomínaje, na Vašeho

bezpamtného

upímného pítele Jana Purkyni.

90.

J. Helcelet I. J. Hanušovi. [Brno, 1852 duben] 27.

Odmítá výitky inné Mor. Nár. Jednot. Je zvdav na

výsledek audience. O obraze pro Koledu. Optné pozváni do

Brna etc.

Originál. Praha. Museum král. eského. Bez adresy a bez podpisu.

Kus není úpln datován: ale z obsahu patrno, že je psán do Vídn, kde Hanuš
podle pedchozích úmluv v list 84 a 87 v dubnu dlel u Nádherných ; odtud

optné pozvání, aby se na zpátení cest zastavil v Brn.

27. úterý.

Posílám Ti tuto, píteli, Koledu. Na dtky pánv Beckúv 1

atd. chci jen zkrátka odpovdíti, že ti páni mají snadno výitky

dlati, ale aby se piinili sami drobet napomoci tomu, což od

pouhého editelstva nemže samo se vykonati, o tom se jim ani

v noci nezdává. Co Jednota vydává, není jim vhod; aby však

sami nco lepšího podali, to nic! Jednota vyzývá, platí, co mže,
ad impossibilia ale nemo tenetur ! Knihy pro údy se zde vykazují

poádn; údy se musí také piiniti a u svých knhkupc to po-

hánti. Mže-li Jednota více initi? Jak pak to chodí u jiných

spolk ?

výsledcích Tvé audience peju si mnoho utšitelného od

Tebe zvdti. 2 Stran obrazu pro Koledu 3
slíbil nám zdejší p. Zelený, 4

že nám vc tuto ve Vídni obstará; pro pád nouze neškodilo by,

kdybys nám mohl zevrubn adresu p. Raucha"' Praterstrasse . ?

vyzvdti, jehož nám p. Helich porouí.

1 Ant. Jaroslav i Josef Beck.

-' Výsledek nebyl žádný; hr. L. Thun ohlásil Hanušovi, že by audience

u panovníka byla marná. Od té doby jedná se o njaké místo, jež by mohl

Hanuš opt zaujmouti, k emuž srovnej listy ís. 94, 97, 109, lil, 128, 140,

145. 172, 173, 181.

3 Viz list ís. 84 a 87.

• Josef Zelený (1824—1886), akademický malí v Brn, potom uitel

kresleni c. k. I. eského gymnasia v Brn.
h Nkterý z nmeckých malí bratí Rauch ve Vidní: bud Ferdinand

nebo Jan Nepomucký nebo Jan Josef.
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Ostatn co se týe hubiky, kterou mi Róza 6
posílá, vdn

pijímám poukázání na ni, kterou však si hodlám sám dáti ve

Vídni vyplatiti. Co se dále dotýká toho echt deutschen Hand-
schlagu, prosím, abych si ho sml svobodn do eštiny pe-
ložiti; doufám, že to nebude proti patisku (Nachdruck). — Stran

Tvých pochybností o zdejším mém pohostinství 7 žádám T, abys

tento nepodezelý stín kommunismu pátelského tak pesvdomit
nerušil. Pozdrav Roberta 8 a kohokoliv z dobrých lidí, komu by na

tom mohlo záleženo býti.

Naspch koním, abych poštu nepomeškal.

91.

./. Helcelet D. Slobodoví. Brno, 1852 kveten 22.

Dkuje za lánek pro Koledu. Navrhuje titul jeho a nkteré

:mny v textu. Vyslovuje se proti názoru, že Slované vyšli z Indie.

Výklad slova .puškvorec'. Zprávy rodinné.

Originál. Praha. Museum král. eského. Bez adresy.

Mnohovážený, vzácný píteli!

Obdržel jsem a s potšením peetl lánek Váš pro Koledu

urený. 1 Spchám však o dvojí vc z ohledu redaktorského se Vás

zeptati. Pedn: jaký titul? Za druhé, nechcete-li pak, aby se lánek

ten pod Vaším jménem otiskl, i jen náhodou jste je pipsati

opominul? Žádám Vás tedy uctiv, abyste mi v tom vzhlede brzo

úmysl svj oznámil. Kdyby se však odpov Vaše opozdila a

s tiskem déle odkládati se nemohlo, povím Vám, co míním uiniti;

snad se s tím sám shodujete. Za titul lánku tedy myslím : ,Nco
o slovanském národním rostlinárství'. A pod to: ,Sepsal Dan-

Sloboda'.

-

Nyní ješt nkolik slov mi laskav dovolte ne co redaktoru,

nýbrž co píteli a jednotlivci. Pijal jste theorii, nevím i dle

Kolára 3 i dle Vocela, 4 o pravlasti Slovanv a pvodu jejich z Indie.

' Róza Nádherná. ' Viz lisí ís S

Robert Nádherný. ' Viz lisí is. 74.

1 V Koled III. uveejnn na str. 187—195 pod titulem: O národním

roStltnásM, zvlášt Slovanském. Od Pan. Slobody.

Jan Kollár, Sláva bohyn a pvod fména Slavv i Slavjanv.

' Jan Erazim Vocel (1803 1871),
,

archaeologie na univen
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Uznávám úzkou souvislost kmenv a jazykv plemena indo-

evropského ; nerad však vidím, když naše beztoho v kritice ne-

velmi silné tenástvo se kolíbá ve snech, z kterých zasloužen

Nmcm se vysmíváme. Kdož by neuznával pravdpodobnost, že

Asie jižní jest kolébka všech indoevropejských, tedy i slovanských

národ? i myslíte, že Slované už jakožto Slované z Indie vyšli?

V jakém pak asi potu táhli pes ty tisícemílové stepi a poušt,

nezanechavše ani v Indii ani po cest stop slovanských? Zdáf se

Vám pravd podobno, že mže jen jeden million takovou cestu

vykonati najednou, bez staletí dlouhého po cest kolonií zakládání ?

A kdybyf byl million došel; zdali pak by z jednoho millionu

rozmnoživ se na 80 millionu, na innumerabiles gentes Sclavorum

už ped V22. tisíciletím, nemusil se státi novým, jiným národem

v tak novfém], pvodu jejich nepodobném pásm. A odkud že by

konen i Pelasgové i Germanové i Keltové byli pišli, ne-li také

tam odsud? Jsem toho mínní, že rozumn a historicky Slované,

od starodávna orbu provozující lid, nelze jinak než za zdejší abo-

rigines považovati, tak jako Pelasgy, Kelty i Germany ; co a kde

a jak bylo ped tou dobou, co zde bydlejí, o tom nelze nieho
vyknouti, le že asi pedtím ani Kelty, ani Germany, ani Slovany

nebyli. Hlete, i Šafaík v Starožitnostech 5 ani zmínku o pistho-
vání Slovanv do Evropy netroufá si vyknouti; i jest mluvení

o slovanských pedcích ,pod rovníkem' tím nemístnjší, ím mén
ješt i z dob historických o Slovanech v Evrop víme. Zkrátka tedy,

krátký smysl dlouhé mé ei jest ten, že já dle svého osobního

pesvdení hrozím se každého odvozování Slovanstva z Indie a

nerad vidím od vážených a vplyvu majících spisovatelv a v knihách

tak jako Koleda rozšíených, lidem sny, nerci-li bludy podávati,

kdežto mají pravdy dostižitelné takovou hojnost a bohatost ladem

ležeti. Nežádáte-li si tedy výslovn, aby v tom ohledu Váš rukopis

se otiskl, jak jste jej napsal, pál bych si velice, abych sml ty

indické místa dílem závorkou obmeziti anebo znamením otázky (?)

v závorce vyprovoditi. 6 Taková pochybnost s strany redakce bývá

zdravý prostedek pro kritiku a otásá slepou vírou. Rate mi tedy,

drahý píteli, sine ira et studio vítaným dopisem sdliti, pevn-li

na onch dogmatech stojíte.

pražské, soudí tak nejen v archaeologických svých pracích, ale i v básnickém

díle Labyrintu Slávy (Praha, 1846), veda reka svého Jana do kolébky Slovanstva

nad Gangem.
' Slovanské starožitnosti. Praha. 1837.

Tak se v Koled potom stalo.
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Dále, dopišete-li mi brzo, žádal bych Vás abyste se mi zkrátka

zmínil, jak se u Vás puskvorec dostal mezi jména z cizího po-

cházející. Já vždy myslil, že je poskvorec a proskvorec bylina

proti škvoru 7 anebo po škvoru pojmenována, * kteréhožto

škvora jsem vždy za jakéhosi zlého ducha slovanské mythologie

považoval, akoli nevím podle jakého pramene, nebo v Jung-

mannu o tom nenalézám nieho. I aby pruškvorec mlo býti

nmecké Brustwurz, jak nevím kdo ekl, nejde mi do hlavy, vždy

acorus není p[r]o prsa, aniž se po nmeku kde Brustwurz jmenuje.

Ostatn se mi Váš lánek velmi líbí a bude Koled na ozdobu.

Vaše laskavá poptávka po mém Ctiborovi nebyla bez dvodu;
pejeli ho koárem pes záda, tak že mu kupavka u levého

šestého žebra praskla. Šastn však to bez dalšího úrazu pešlo;

žebro zase se srostlo a chlapec zas chodí do školy a je vesel.

Doufám, že to bude bez dalších následk. Ostatn jsme zdrávi,

a srden se dobrým zprávám o Vaší rodin tšíme. Snad za as
Vašeho slamného vdovství si jednou k nám zaklušete; ne?

S uctivým poruením a srdeným pozdravením vždy Váš

starý a upímný
V Brn 22. kvtna 1852. Helzelet.

92.

J. HelceUt 1. J. Hanušovi. [Brno], 1852 kvten 28.

O zaslaném píspvku pro Koledu a osobnosti Štítného.

Nedostatek literární produkce na Morav. Komise rzn, zvlá

stran soch Maxových a t. d.

Originál. Praha. Museum král. eského. Bez adresy a bez podpisu.

28. kvtna 1852.

Rukopis Tvj 1 obdržel jsem, píteli, a také už peetl, a pral

bych, aby tak blaze na naše obecenstvo psobil, jak Ty se na-

dješ, anebo i by ona ást obecenstva, jižto by mohl a ml
jímati, skuten byla tenástem a odbratelstvem Koledy. Velikaf

ovšem také možnost, ano pravdpodobnosl jest ta, že vtšina

našich tenáv bud nebude míti <l<»st schopnosti aneb dobré,

škvorec. Kdo má hltsty nebo škvorec, vezmi pepete.; viz JungmfannJ.

IPoznámku I feleeletovu/.

Sloboda pijal ve lánku tiStiném výklad HelceUtúv.

Tomái ze Štítného Koleda. III (1853), str. 122 148. Vím listi
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vytrvalé vle, vpraviti se v nj a stránku jeho zajímavou, a ostatní

povolaná menšina že toho nebude chtíti v Koled hledati. Nuž,

dlejme, co mžeme! Žádoucí vc by byla, aby vbec kritika

bibliografická ponkud více toho si všímala, což v Koled po-

všimnutí zasluhuje, a nepohazovala spolu s kalendáem i tím, co

i po uplynutí roku platnost a potebu má. Mne dojímá Štítný

dosti smutn co do objektivní jeho strany, co do karakteru jeho

však zdá se mi jako njaký Mošner století trnáctého ; a proto

jest mi tak milý a vzácný jak náš pítel holomoucký, šlechetný

a zákonu stanovného úpln se pidržující. Jsou však jisté vky,

jako byl i vk Štítného, kdežto pouhá dobrá vle a nejušlechtilejší

úmysl bez stopy utone v povodní zbouených živl lovenstva.

A tu by si tená historie pál njakou velikou jadrnou osobnost,

které by se bylo možná držeti, o kterouž opíraje se, bylo by lze

se ustanoviti a se ubrániti bludnému, bezcílovému splývání po

vinách bez eišt jsoucích. A té osobnosti nemá ani Štítný, ani

kdo po dva, ti vky pozdjší, tak že to celé rozilení národu

konen smutn Komenským v cizin domíralo. I náš vk jest

zase taková doba nenadálého zimniního chvní ; vždy však ješt

onch velikých charakter možnost není, a bohdej, kdož troufá

sob doufati, že toto zimniné chvní jest tak zvaná ,perturbatio

critica', která úplnou blahodjnou krisí se rozhodne.

Než nadlal jsem Ti tu dosti nemístných, zbytených slov,

z nichž mžeš vidti, jak Štítný jen hoce a elegicky dojímá

;

mimo to laik málo eho nalézaje nebude snad ani vdti, ,pro

to do toho kalendáe postavili'. Bude-li nám to písná strana za

zásluhu pokládati? Dejž Bh. To vše však jsem tuto ne co starosta

neb redaktor, nýbrž co soukromník a pítel povdl. Bude to vždy

jeden z nejslavnjších lánk toho roníku Koledy.

Což se týká výitky Palackého, že jsme ,konsumenti literární,

a ne producenti', kdož nepisvdil by ochotnji než já. To ta bída,

že naše eská i jiná slovanská literatura žaluje i na nedostatek

producentv i konsumentv. A vru, jsou-li jiné spolky ku pod-

poe literární produkce, má snad M[or.] N[ár.] Jednota hlavní smr
a úlohu, literární konsumci napomáhati a ji šíiti, nebo bodej,

kde bývá hojná poptávka po výrobku, vyrábní samo obyejn
tím se zdvíhá. Že však literární produkce všude se nedaí, bývá

mnohdy krušno vysvtliti, a to skutkem tak jest.

Dru. Pražákovi odevzdal jsem Tvého Štítného- i vzkazuje

:
/. /. Hanuš, Rozbor filosofie Tomáše ze Štítného dle rukopisu ei

besedních. Praha, 1852.
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Ti velé díky. Žádá T, abys ješt jednou dobrotiv u Matice 3 se

po jeho restu poptal, ponvadž by milerád v tom do poádku

pišel. Taktéž p. Fr. Zapletal, c. k. auskultant v Brn (bývalý náš

žák v Holomouci) vzkazuje Ti poruení vroucné a prosí, bys

zajedno také po nm u Matice se optal ; on neví, mnoho-li jest

dlužen, a nerad by pišel o práva dosavadními rátami vkladu za-

kladatelského nabyté. Sdl mi laskav následek Tvé poptávky,

naež prý hned i Pražák i p. Zapletal (švagr Pražákv in spe)

resty doplnjí.

Dále prosím T v záležitosti Jednoty: zajdi k Maxovi, 4 a oznam
mu šetrn mé a Pražákovo veliké podivení nad tím, že nám na

slušné a uctivé psaní vzhledem soch Cyrilla a Methoda, které ho

musilo v polovici dubna dojíti, ješt ani ádkem neodpovdl,
oež ho snažn prosíme, byf by mla odpov v jakýkoliv smysl,

svatým teba nepíznivý, zníti.

My jsme zdrávi a peju Ti v celé Tvé rodin totéž a tím

více, abyste mohli ve svátky pítomnosti Hudcové tím radostnji

požívati. Vzkaz jemu mé srdené pozdravení. A tolikéž ovšem

i Laue, a bude-li u Vás, i Lotosu. 5 Naše dti mly z obrazu po-

slaných velikou radost a Vašim též všeho milého a laskavého

pejí a vzkazují.

Málo chybí, byl bycli zapomnl : spisy od hist[oricko]-statis-

tické sekcí 1
' není povinnost kupovati, jest tu jen innost p. ped-

nosty." Kdybys co chtl platiti, ui to teba po mn neb po

Chytilovi.

93.

Ant. Marek 1

J. Helceletovi. Libin). 1852 ervem

Zasílá lenský píspvek Mor. Národ. Jednati.

Originál. Brno. M. Helcelet Bez adresy.

Matice eská; viz lis
:

Viz ís. 7b.

Karolin Wensteina.

ou to jednak Schriften der historisch-statistischen Section etc, jednak

Notizenblatt jeji. Viz: Dr. Wilhelm Schram, General-Repertorium

Pablicationen der histor.-statist. Section der k. k. mhr.-schles. Gesellschaft

rderung </< s Ackerbaues, der Saun- und Landeskunde von 1851 bis i

BrOnn, :

Kristián Bedich rytí Elvert, (1803 1896), pedseda seka

fehoi práce ýhradné plnily publikán- sekt mé.
1 Ant Mc uvma.
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Slovutný, Velectný Pane Vlastene!

Díky vzdávaje za laskavé pipomenutí od 21. ervence, pi-

pojuji 20 f. k. m. co povinný vklad vnovaný naší Jednot. Že

bych byl od p. Hanuše co obdržel, 2 se nepamatuji. Snad to má
ješt u sebe, nemaje píležitosti k zásilce. Hojných prospchu
želaje, jsem k službám hotový

V Libuni d[ne] 25. ervence 1852. Ant. Marek.

/ Helcelet I. J. Hanušovi. [Brno], 1852 ervenec 27.

svém pobytu ve Vídni a o své nemoci. O K. Ottové a Ha-
nušové píspvku clo Koledy. Komise z Mor. Nár. Jednoty.

O Štítném. Zprávy o žádaných spisech. O úmyslu Hanušové od-

sthovati se z Prahy. O vídeských píbuzných Hanušových á

o známých.

Originál. Praha. Museum král. eského. Bez adresy a bez podpisu.

27. ervence 1852.

Hle, píteli, dnes teprv pistupuji! ku zodpovídání Tvého

dopisu od 8. ervna. Jakási paralysis vlezla do všech úkon
i pátelských. Nebudu Ti ani psychologické klubko píin roz-

motávati ; co se stalo, neodestane se už více. Zpráv Tvé o ne-

moci mohu i já se podobnou písnikou odmniti. Jelf jsem 8. t. [m.]

do Vídn, maje tam nkteré ízení i poptávky vzhledem na dotací

pro vyuovací prostedky pi mé kathede. Vedlo se mi tam jakž

takž obstojn. Každý veer tém strávil jsem u Vašich ; mluvili

jsme asto o Vás. Tchyn ráda by už vdla, co bude s Tebou

;

nejradji by T vidla ve Vídni, už pro Lauru. Kdosi jim povídal,

že prý Tvj protivník hlavní byl p. Kuker, jenž nyní se stal

dvorským faráem. Byl jsem ve Vídni do 17. Jednou jsme byli

na celý den za Dornbachem, jednou na pl dne i na veer

v Kobližném lesíku*!) 1 Ku posledku vlezlo mi cosi do oné ásti

tla, kterou podivn zlatou žilou jmenují, a dojel jsem trápen

domu, kdežto jsem v prdelních úzkostech (sit venia verbol trávil

týden v posteli, až se jakási zlatá žíla provalila a mi ulevila.

- Šlo patrn o knihy, vydané nákladem Mor. Nár. Jednoty. Jejímž byt

A. Marek zakladatelem.

1 Krapfenwald a Krap/enn'iese u Hiitteldorfa : vyletni místa Videan.
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Od nedle teprv zase vycházím. Peju, že jsi nyní zase už ná-

ležit zdráv, jakož i doufám, že u mne též bude zase poádek.

Tvé zprávy o Lott 2
a vbec to její sthování lituju, jakož

vbec, že se jaksi ustáliti ve svobod nemže. Na Tvou aesthetiku

se tším a jen peju, aby Jednota letos s Koledou šastn obstála í

posud jsme ješt z každého díla škodu mli, ímž se jmní
ztenuje, tak že ku posledu ani schopni nebudeme njakou takou

škodu podstoupiti. Maxova zarytost 4 mne velmi mrzí; psali jsmef

mu opt dopis rekomandovaný, a odpov žádná. Pana Choce-
ského píspvek"' zaznamenal jsem, a co ješt obdržíš, napiš si

dobe ; odrazíme to potom od honoráru za Štítného.'5 Jinak pra-

vidlo Ti dáti nemohu ; zasílej as od asu, jak mžeš, lacinou

cestou. Nco si musí Jednota dáti líbiti.

Vysvtlení, které mi dáváš na mé lamento o Štítném, 7 nezdá

se mi pravé, že totiž tvj stav mysli pi spisování by toho byl

píinou býval. Aeneas Sylvius prý se vyslovil: ,Bohemia semper

erií monachatus,'* a že tomu tak i pi takovém karakteru, jak

pi Štítném, to mne snad tak roztoužilo.

Holubice v podob lišky 9 už dávno v Praze i v Cechách;

sv. Duch 10 hledá nyní pro ni místo ve Vídni, Šemberovi ubohému
ten úkol jest uložen.

Cos mi uložil vytáhnouti z té staré knihy, 11 uiním ; mám
už tu knihu od Chytila vypjenou a co nejdív to vykonám. Pošle

se to s Koledami a s 2 otisky lánku o Štítném.

- Karolina Ottová z Ottensteina.

Patrn lánek z oboru aesthetíky, jenž vydán v Koled I\\ 17;

Nkolik slov o tom. eo krásou není, a o tom. co jest krásné. Srovnej k vci
listy ís. 102. 104. 107.

1 Šlo o sousoší sv. Cyrilla a Metodje. Viz list ís. 76. Mleni Maxovo
bylo tlm nepochopitelnjší, ježto pvodní jeho nabídku darovati sousoší je

psána tonem velmi vroucím. Jak vidti : listu otištného v Mor. Xov.
'

ls. 250.

Pro Mor Sár. Jednotu. \'i: list is. 73.
: Viz list

Aeneas Silvius Piccolomini (1405 1464), pozdji papež fmnem Pius II..

diplomat, humanistu a historik pro nás dležitý svou Historia Hohemica
Helcelet má asi citát teti od Klácela. v iehož korrespondenci jest uveden ;

Šemberovi : posledního masopustu ISIS. kde viok se pipisuje i

Rotterdamskému (1467

/.liška HaudOVd, Už Klácel na doporueni li \ delší dob:.

yuovul a potom 'poruil Šemberovi. aby ji opatil ne

ni. Hýla i tch. jimi H Nmcová co nejochotnji pomáhala i na svou uj

rad vidl Hanuš a po nm i Helcelet.

VI Klá VU :
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Bokovy sbírky ku slovníku 12 nalézají se práv u Matouše; 111

je v nich nco písloví, poekadel, mén však povr a souvislejších

myšlenek; prameny jsou místami, ne však všude udány; jest toho

hodný balík. Majitel Galašovy mythologie 14
jest skuten Mitrov-

ský, jak se tážeš. Co se týká spisu od histor[icko] statistické]

sekcí,' 5 není žádná povinnost toho kupovati; zpt to posílej, jak

mžeš; tato sekcí jest jaksi násilná, pan pedseda 16 má dobrou

vli a je sám nejhlavnjší motor celé sekcí.

Ctiborovi a dtem vbec vede se dobe ; zkazujou Tvých

srden pozdraviti. Lituju toho, že tsnosti finanní a jiné mi ne-

dovolují k vídeské cest i pražskou pidati; musí lovk málem

pivykati takovému hospodáství, jak je p[an] medvd v Ku-

líšku 17 vede.

Tvoji ve Vídni mi povídali, že zamýšlíš vysthovati se z Prahy

ven, a bh ví kam až! 18 Nahlížím toho pohnutky, akoli radím:

dobe si to vym a vypoítej, abys toho, co na bytu a strav

ušetíš, nevynakládal pak na jízdy a posílky; nebo nelze Tob
i rodin Tvé celkem Prahy postrádati. Povídali mi také, že Laura

ponkud jest sebraná ; doufám, že to bylo jen pomíjejícné ná-

sledkem Tvých letoších nových nadlení a že to zase se polepší

a snad už polepšilo. Neopomi jí mé srdené pátelské po-

zdravení sdliti a v dopisu svém i zmínku mi uiniti, jak se jí vede.

Nevstu Robertovu 19 vídal jsem astji
;

jest dobrá duše.

Celý však ten pomr i pímr má pesilnou píchu telurické

nesvobody, což ovšem kráse humanitní více na ujmu musí býti;

zvlášt on se mi zdá nad míru nesvoboden a jako dlaje, eho

12 Ant. Boek (1802—1847), první uitel jazyka a literatury eské pi
stavovské akademii v Olomouci, potom archivá a historiograf moravský.

Viz: Fr. erný, Bokovy doplky k Jungmannovu Slovníku a Z filologické in-

nosti Ant. Boka. Vstník eské akademie, X (1901), str. 101 n. a 274 n.

13 Jí. F. Klácel.
14 Jos. Herm. Agapit Gallaš (1756—1846), malí, spisovatel a veršovec, rodák

hranický. Jde patrné o rukopis jeho (dotený již v listé ís. 77) .Mythické

Povídky o bohoch a bohynach moravských Slávami' z r. 1820, jenž kdysi

náležel hrabti Ant. Bedichu Mitrovskému a nyní jest v mstském archivu

brnnském. Hanuš vdl o rukopise zajisté z Jungm. Hist. 1 VI, 1077, kde

o nm podle zprávy Bokovy, a šel po stop. — Zprávou pispl mi dr. St.

Souek, který pojedná o rukopise tom v následujícím díle své studie ,Z Gal-

lašovy literární pozstalosti', iež vychází v asopise Moravského musea

zemského 1907, 1908. 1909.

15 Viz dopis ís. 92. I6 Kr. Elvert.
" Viz list ís. 50, pozn. 11. ' Viz list ís. 90: jednáni o místo.

VJ Robert Xádhemv.
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nemže nechati. Nuž, zde je dobe tetímu kázati, a sám toho lépe

vyvésti málo komu se daí. Tvé švakrové v mistrovské resignaci té

troše života se tšejí a zvlášt Kloty20 nejvíce svobody, osvojenosti

a nerozpailosti najevo dává; jest úpln s[v]oje. Týny21 jsem tenkráte

nevidl ; jest na venku. Má budoucí spolenice na cest do Švýcar,

bude-li co z toho, 22 neníf jim hrub podobná, což mi ponkud
úzkosti dlá. Má cosi starého panenství a gubernantství na sob,

což na vzdor ostatn dost bystrého ducha pi nehrubé však

vzdlanosti nemile se cítiti dává. Bude se musiti naped kousek

perné krisi mezi námi dvma podaiti, nežli na tolik nedl spolu

dobe se spáhati budeme. Xaipe.

Prosím T, nemžeš se dozvdti, jak to stojí v Matici s po-

vinností dra. Pražáka a Frant. Zapletala ?
23

J. Helcelet I. J. Hanušovi. [Brno], 1852 zái 19.

Jak trávil prázdniny. Doufá, že venkov Hanušovým posloužil.

Koleda bude se posílati knihkupci Ehrlichovi. Žádané Koledy

Hanuš dostane. O Lomnickém. Lepae pál by si do Brna. Klácel

spisuje knihu pro vysthová lee do Ameriky.

Originál. Praha. Museum král. eského. Adresa Hanušovi eská do Pruhy.

Razítko pošty pražské 20. zái, brnnského není. Hez podpisu.

Dne 1"

Odpovídám Ti, píteli, na dopis, který jsi p. Sankotovi 1
pí

Divil jsem se, žes Ty mne sobe myslil, buh ví kde v svt na ces

Vždy jsem Ti to i ústn povídal i psal, že se mi jaksi nedostává

ducha i dechu. Do Vídn, myslil jsem, že musím, akoli to, co

jsem poídil, 2 nestálo hrub za útraty. Naež pak ta trocha 5p

více kidla ochromila k njakému výletu. Tak v jakýsi sosácky

stoicismus skren strávil jsem jak náleží nudné prázdniny, vyi

kde co bylo, celého Sophoklea, Thukydidea, historii Anglicka a

Kiotihia Nádherná,
:l Klementina Nádherná, neprovdaná sestra pl. Hanuš,

s , , sty ,',•' potom - list ts

i> lenských jejich píspvcích do Matice eské i'iz lis

Sankot l>yl tehdy Jednatelem Mor. Nár. Jednoty, tudii Hat

psal Jemu místo Helceletovi, o nmž nevidil.

na technice. \'iz /.
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kdesi cosi ješt jiného. Nebof pro zdraví nemoha doma ani sed
ani stoje s psaním njakým se zabývati, musil jsem každodenn
dvakráte, dopoledne a odpoledne, vycházeti a procházeti se v okolí

zaazeného Brna, na zpsob jak se k neb jiný dobytek bez-

dky na povtí vyhání, aby neochromí neb jinak na užitenosti

ujmy netrpl.

Že jsem Tob nepsal ? Za- jedno nevdl jsem, kdy asi a už-li

jsi odjel do Jitína. Za druhé pozdji, nevda dobe, kam ti do

Jitína psáti, oekával jsem dopis od Tebe ; a konen nebylo mi

vbec ani do mluvení, ani do psaní. Naproti tomu ale tším se

až Ty mi, a bohdejf co nejdíve, nco sdlíš o Vašem na venku

život. Beati, qui procul negotiis etc. Rád uslyším, že i Laue a

Tob to náležit posloužilo na zdraví, jakož i dtem, a pak kdo

a jak asi jste si tam poínali. Bratr[ánek] tam bezpochyby byl,

nebo zde ho nebylo ani vidti; a Lotos 3 pece také. Já nemaje

píti vína ni piva, obával jsem se už také proto, že bych jaksi

nesvdil do tak jovialního kruhu.

Co do Koledy na r. 853 (honoráry co nejdíve pijdou), od-

stoupili jsme od poslednjšího obyeje Tob to posílati, ponvadž
to Jednot neprav peveliké útraty psobí. Naídilo se tedy Bu-

šákovi, aby hned do Prahy náležející povinné výtisky na Ehrlicha

poslal, což snad zejtra vskutku odejde, a sice údm ve zde pilo-

ženém lístku postaveným. 4 Ty však ra se u Ehrlichú brzo na

skutené dojití tch vcí zeptati a pak se laskav piiniti, aby

údové sami o tom zvdvše si svoje vybrali, anebo nkterým, jak

Hudcovi, to vyber a pošli. Že jsme doposavad Hudcovy vci ne-

posílali Tob, bylo tím, že pro nho Bratrán[ek] vybíral. Koled

od minulých let bys poteboval, a nepíšeš kolik? Nebo s ro-

níkem druhým mžeme Ti v tisíci exempláích sloužiti, co by

Tob píliš bylo. Prvního roníku, jehožto jsme jen 3000 tiskli,

ovšem nebude hrub moc; s 5—6 ale mžeš dostati. Má-li Ti to

ale Winiker knhkupeckou cestou poslati, mohlo by se snadno

státi, že bys se naekal. Nkolik exemplá mohli bychom Ti

v naturální cen pepustiti, ovšem odkolkované 5
a zvláštní zásilkou.

Piš mi tedy brzo, jak to míníš a co bys chtl. Ty dva výatky

• Karolina Ottová z Ottensteina.
1 Jsou to podle piloženého lístku: Dr. Hanuš, pro/. Koistka, Kováík

Ign., Palacký Fr., Prkyn Em., pro/. Purkyn, Vávra Vojt., Choceský (obchod),

Podstranský AI. Bol.. Pouchlý, sekretfáj pošt/ovni], Dr. Šebek Edm., Dr. J.

Spott, Marek Ant., Hudec N. (14]. O vcech komisionáských viz list ís. 58.

5 Kalendáe tehdy podléhaly kolku.
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z písní Lomnického' pipojím k tomu, anebo pošlu po Koístkovi,

uvidím-li ho ped jeho odjezdem. Byl ten Lomnický, jak se zdá,

lovk zhola prázdný, niemný, jak jich potud se rodí hojn u nás.

Nedávno tu byl Lepa ze Znojma ;

7 cestoval v tchto prázdninách

po Alpách štýrských. Líbí se mi jak náleží; pál bych sob, aby

do Brna se dostal. Jsem nyní hrozný zase samotá, nemaje mezi

zdejšími známými nikoho, s kým bych si duši odlevil, byf jen

i partií šachu. S Matoušem* se nyní tak málo scházím, ponvadž
jsme se jaksi v mysli zrovna opaným smrem rozešli, což ovšem
tak hrub pravda nebude, jak se jemu zdá. On nyní zabral se do

spisování knihy pro eské vvsthovatele do Ameriky; 9 nevím,

mnoho-li nakladatel za to dá, nebo i to nebude kniha pro více

než nkolik set otisku. Bída to pro spisovatele u tak malých ná-

rodkú! Pozdravuj srden ode mne Lauru a dti a Hudce a Lotos,

a kdokoliv z Vašeho kruhu ješt s Vámi mešká. Piš mi brzo!

96.

J. Helcelet D. Slobodovi. Brno, 1852 íjen 11.

Posílá Koledu a Poátky mluvnictvi eského zatím bez

honoráe. Dkuje za darované byliny. Prosí za lánek o portáších

podle sebraných již pramenu. O spolenosti Prokopov v Brn.

Originál. Praha. Museum král. eského. Bez adresy.

Mnohovážený, drahý píteli

!

Posílám Vám tuto podle Vaší žádosti výtisk Koledy na r. 853

nevázaný a jeden exemplár .Kláceluv Poátku mluvnictvi eského', 1

Viz list Cis. <'l. Šimon Lomnický: Písni nové na evangelia SV. nedlní

pes celý rok. Praha. 1580; téhož Kancionál aneb písni nov historick ne.

dni sváteni pes celý rok. zvláš ktei se od starodávna v církvi boží

kesfanski tmi svtí. Praha, 1595. Hanuš poteboval jich k spisu

Literatura pislovnictvi slovauskho a nmeckho i pedchdcové L'r. Lad.

elakOVSkéhO v .Mudrosloví národu slovanskho v píslovích', kde podal výbor

písloví Lomnického na str. 20

Ve Znojmi byl Jan Lepa gymn. professorem 157

M. I Klu,

Pruvodnlek tich, jeni stehnu se do Ameriky Nevydán. Vix: Jan

Kabelík. Literární pozstalost Matouše Front. Klácela. MM
Poátky vdecké mluvnictvi eskeho Sepsal .11 / Klácel. I

Viz o nich St. Souek, Klácelova Jll -uený. /
I ilologicckýh Listi) ro XXXII. Praha I < usneseni podíleti ji

leny Mot v,/* r.-,in.<!v vix tam- m. /.
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kteréhožto díla pan nakladatel Winiker njaký poet Jednot
darem odevzdal na podlení úd jejích. Omluvte, že Vám Koledu

tak pozd posílám ; myslil jsem poád, že Vám budu moci na-

jednou i honorár za lánek do ní podaný- poslati ; a proto jsem

ponkud odkládal. Vida však, že pro všelijaké pekážky rozvrho-

vání honorárúv ješt se prodlouží, nechtl jsem Vám déle kalendá

zadržovati. Jest nás zde vbec v Brn ,inných' úd píliš málo

a pece se má vše dle stanov vždycky odbory a výborem odbývati

a tím vše hrozn se protahuje. Vaše botaniky 15 k rozdání darované

vdn jsem obdržel. Lituju ješt, že jsem pro svou chorobu Vaší

pítomnosti v Brn lépe neužil. Nemlo to býti. Nyní jsem dosta-

ten zdráv. Jak pak ten letní výlet asi Vaší paní manželce a dítkám

sloužil? Nepochybn jak náleží dobe.

Ješt jednou se musím k Vám obraceti ohledem na lánek

,0 portáších', 4 o nmž Vám zde p. Sankot povídal a jehožto zpraco-

vání jste tehdy od sebe odmítnul. Jelikož však rozliných pomcek
k tomu sebraných máme, aniž koho víme, komu by se ta vc,

zajisté pro Moravu zajímavá, sviti mohla, žádám Vás pátelsky,

abyste se pece do toho pustil a onch pomcek v okrouhlený

lánek pro Koledu sestavil. Není pochybnosti, že ve Vaším okolí

ješt bude dosti pamtníku, od kterých sem tam njakou poukázku

budete moci vyzvdti. Vždy k tomu neteba hrub eho pidávat,

le co možná vyzvdti z dochovalých památek, a jen to složiti

v celek. Jakmile se mi vyjádíte, eho s jistotou se nadju, že se

v to uvolujete, hnedky Vám vše, co zde máme, pošlu. 5

Vera jsme zde mli eské divadlo; pedstavovala spolenost

Prokopova 1

'

,Paliovu dceru'; divadlo bylo dosti plné a pedstavení

2 Viz list ís. 91.

1 Daniel Sloboda, Rostlinnictví, ili Návod k snadnému urení a po-

jmenování rostlin v echách, Morav a jiných zemích rakouského mocnáství

domácích. Spis musejních íslo XLII. Praha, 1852.

* Valašské jakés pohraniní etnictvo národní.

- Viz list ís. 106. lánek Portáši je v Koled, IV (1854), str. 49—52 bez

podpisu autorova. Sloboda tudíž vyhovl této žádosti. Myln tedy jsem se domníval

(MM. 1907, str. 41), že je to lánek Leop. Hansmanna. O pomcky k nmu
žádal K. Schneider (Mor. Nár. List 1851, str. 35), od nhož tedy asi je

materiál tuto zmínný.
6 Viz: Miloslav Hýsek, Djiny eského divadla v Brn. Otisk z Hlídky

1907 (Brno, 1907), str. 25; provozované podle nho práce Jos. Kaj. Tyla lze

odtud aspo jedním kusem doplniti. O provozováni viz: Mor. Nár. List ze

dne 13. íjna 1852. ís. 82.
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náležité. Slibuje, že se ješt njaký as zde pozdrží a ješt nkterou

hru pedstaví. Vru, neškodí zde trochu njaké obživy.

Se srdeným pozdravením a poruením Vám a Vaší ctné
choti a milým dítkám ode mne i od mých jsem s ustavinou úctou

Váš upímný pítel

V Brn 11. íjna 1852. Helzelet.

J. Helcelei 1. J. Hanušovi. [Brno], 1852 íjen 16.

Posílá honoráe za lánky v Koled. Zeli špatn užitých

prázdnin,. Hledí si cvieni tlesných. O estném lenství Hanušové
v histor.-statist. sekci. Bradu si dal oholiti. Je žádostív, jaký

bude další osud Hanušv. O Klácelovi a B. Nmcové i V. Vrbi-

kové. Setkáni s Bratránkem.

Originál. Praha. Museum král. eského. Bez adresy a bez podpisu.

16. íjna 1852.

Konen, píteli, posílám Ti zde honorár za životopis Štít-

ného. 1 Vypoítali to podle archu na 40 zl. 37 kr. Byl bych pál

srden, aby toho bylo 10 krát tolik. Zárove posílám též dopis

p. Rittersbergovi, v nmž jest honoráru 13 zl. 20 kr.,
2 a taktéž

dopis pani Honoráte Zapové, v nmž jest honorárek 2 zl. 48 kr."

Bud tak laskav a odevzdej jim to bezpen, a mohli by Ti s n-
kolika ádky na cedulce potvrditi, že to obdrželi, abych ml já se

ím vykázati, že jsem to odevzdal.

Že jsem zase tak dlouho nepsal, bylo jen, že jsem nechtl

už na prázdno psáti, le posílaje tu mammonu (!) Koledu na r. 851

. kterou jsem nedávno po Koístkovi Ti poslal, jist už jsi

obdržel. — Co se týká Tvých spravedlivých výitek pro nemoudré

mé zanedbání prázdnin, biju se kajicn v prsa: Mea culpal Kdy-

bych byl vdl, že Brat[ránek] nebude v Jitín, zajisto bych vnadám

nové l.nttvnky 1

:\ Pepinky' konen neodolal, ovšem bez ujmy

nerezavjící úcty k Laue .1 pízn k Tob, píteli. Ale tak bývá:

stárnoucí lovk podroben antipathiím .) jiným vrtochám, nemá-li

píležitosti pi holkách omladnouti. Jenom co se týká Swc.ir

Viz lisí a si. poxn
/<; (lánek Saši . v boji. Koleda. III (185$), s

polštiny Velkononi svátky 1

' Karolina OttOVá I < Utrnsteinn Jose/ina Kallin.
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a Paíže, uinils mi nezaslouženou kivdu, že bych mohl v tak

pyramidální míe znemoudeti. Znerozumls mi, myslil-li jsi, že

mám letos tuto cestu 6 konati
;

jest to teprv plán pro prázdniny

roku 1853.

Ostatn Tvé nauení, že veselá mysl se vydobývá jen nále-

žitým otásáním života a všelijakých zaprtalostí v život, vzal

j[s]em sob jak náleží k srdci. Uznávalf jsem té pravdy vždycky

a dojala mne ješt živji píkladem nebožtíka Celakovského, 7

kterýmž jsi mi zahrozil. Proež hledím si svdomit procházek

a toulaek pod širým nebem, ano podailo se mi pidružiti se ke

spolenosti gymnastické a tikráte v týdni si tam notn vyskákávám.

Schází mi pi tom ovšem oživující spolenost milých druh a

družek; avšak nouze nauila Dalibora housti.

Ostatn lituju toho velmi, že jsi mi o elakovském a o ledaem

jiném všelicos v dopisech svých napovdl, co jsi chtl ústn do-

povdti; musím to však bráti za pimenou zpozdilost, že jsem

totiž celé prázdniny doma zstal. Co se týká Tvého tak eeného
povýšení na estného úda historicko-statistické sekce, 8

jest to, jak

se mi zdá, pouhý omyl. Bližšího vyjasnní dosáhnu, až se vrátí

do Brna Chytil, sekretá eené sekce, který od nkolik[a] nedl

byl v Jaromi Moravské, 9 prohlížeti tamjší archiv. Já vím jen

tolik, že pokladník sekce, p. Demut, 10 jehož jsem se ptal, sám se

tomu divil, pisvduje, že Tvj píspvek byl poádn pijat

a zapsán. Vím jen tolik také, že pan pednosta sekce, Elvert,

jenž mnohým na zpsob jako Tob poslal diplom údství, spojeného

s povinností roního píspvku, potkal se s kyselou odpovdí

s mnoha stran, ano se skuteným odmrštním takové pocty. Aby

tedy ty znamenitjší osoby, které se ku píspvkm nemají, nyní

nemusil vylouením uraziti, ano i od literárního pispívání odstrašiti,

vymyslil ten vzácný prostedek, že nechtjí-li platiti, tedy udlají

se estnými údy. A tak asi dostal jsi se z pekvapení do onch
estných úd. Dalšího o té vci Ti sdlím, jak co zvím.

Tázal ses mne také, zdali se mi vousy netesou. 11 Ba ovšem,

že se tásly, až konen i opadaly jako zralé ovoce. Ovšem že

jsem loyalnosti jen potud zadost uinil, pokud jsem musil; vždycky

' Viz list ís. 94.

Fr. Lad. elakovský zemel dne 5. srpna 1852.

i K vci srovnej list ís. 101. J Jaromice.
• Kar. Jos. šlechtic Demuth (1807—1889), editel zemských desk v Brn

a potom v Praze.
11 Viz list ís. 66 a 67.

13
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pak je toho tolik, že nyní blahobradým kozlm srden závidím.

Nuž, což poádný lovk pro vlast nepodstoupí! — O Tvém osudu, u

jak se mi ptáš, zde skuten nieho nevím, co bys Ty sám mi

byl už neekl. Jsemf velmi žádostiv, brzo-li s Tebou njaká dobrá

zmna se stane. — Slezina i se slezinkami, 13 když jela z Prahy,

mla potkání se sv. Duchem 14 na Tebovských horách." [— ] Slezinka

mihla se okolo Brna, aniž hrub kdo o tom vdl. Jinak je to

s návratem z Uher. O tom ani sv. Duch nevdl, jenž ji chtl

zase aspo doprovoditi na hranice eské; takto ale se velmi divil,

když jsem mu pravil, že podle listu Tvého už je ta tam v Praze.

— Podobn nestkvle vedlo se mu s Liškou. 16 Ta dostala se pilným

piinním jeho a Vojtchovým 17 za gubernantku do Vídn do

jakési hospody ; avšak od té doby ješt mu ani slvkem o sob
vdomosti nedala, akoli z tetí ruky on ví, že to místo pijala

a tam se už nalézá. — A Verunka, 1 * — nu bohdejf — ta se stala

missionákou ; v dopisech se sv. Duchem obcuje, dlá mu dlouhé

kázání, chce sob zachovati mysl dtinnou a laje na pemoudrý
svt, ježto sob nechce a neumí toho dtství až na staré kolena

zachovati. Potom se div, když se lovk stane samotáem.

S Bratr[ánkem] jsem se sešel jen jednou v Lužánce; 15
' pravili

mi, že toho vina ta, že jsi mu povídal, že jsem na cestách. Jinak

jsme spolu mnoho nemluvili než o hudb, kterou práv v tu dobu

vojenská banda v Lužance provozovala. Ostatn jsem si myslil

:

Ten mne také ze samotárství nevyvede.

Koním, abych se dostal zavas na poštu. Prosím T, piš mi

brzo, abych vdl, že jsi peníze obdržel. Zárove dám také na

poštu dva výtisky Koledy na 853, z nichž jeden laskav doru
Rittersberkovi a jeden paní Honoráte. 20

i>s.

/. Helceleí I. ./. Hanušovi. [Brno], 1852 íjen

Komise. Xtihizi mu pjku nu cestu do Vidn stran místa ve

Si. //rádci. O seazováni písloví.

'-' Viz Umí " S v dtmi
» M. l Klácel.

Hory Panny Marie u eské />>/>

,; AI. V. " V. Vrblková
'• Lu
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Originál. Praha. Museum král. eského. Bez adresy a bez podpisu.

27/10 852.

Dostal jsem ped týdnem po dlouhém ase dopis od Lotty, 1

a chtje, aby má odpov už hotová ji ješt v Praze zastala, píšu

Ti hned dnes, abys jí ho doruil aneb dle poteby za ní poslal,

akoli stran Matiiných vcí- nemohu Ti ješt zevrubnou odpov
dáti, co se však stane co nejdív. Pan dr. Spott ostatn své

knihy, ježto nám 3 chce darovati, af pošle poštou, a kdyby byl

balík vtší, po železnici. Na jiné píležitosti te je tžko ekat.

Stojí-li ten dar za, mohl bys snad sám býti dobrodjem a obstarati

tu odesílku za nho, jestliže v takových vcech sob neví rady.

Že jsi nepsal
,
psobení elak[ovského]' 4 pro Koledu, je troj-

násobná škoda, pro Koledu totiž, pro lánek a snad i pro Tebe.

— Udání penz na obálce 5 bylo ovšem omylné; ve spchu chtl

jsem celou summu i s douškami udati, a spletl jsem to. — Kdybys

ml se do Štyr. Hradce dostati,- bylo by ovšem škoda echy
opustiti ; avšak snad jen na as, a to neškodí. Zdali bys osobn
ve Vídni mnoho poídil, nemohu posouditi. Bída to ovšem, že

jízda do Vídn a nkolik dni tam pobytí sotvy pod 50 zl. se dá

vykonati. V pádu poteby ostatn znáš, že neváhám Tob pomoci

ochotn, a bolestná to pomoc, když potom nastává trpké nahrazo-

vání pjky. Závidím Hudci možnost, Tob vydatnjším zpsobem
pispti. Ty ovšem máš m za bohatého, bohatšího dalece, nežli

jsem. Nebo má záloha jen tím trvá, že se jí ostýchám dotknouti,

vda dobe, že spotebovanou nejsem v stavu nahraditi, neku-li

rozmnožiti ; a pec bývají nutné chvíle, kdežto taková záložka má
velikou cenu. Slibuješ-li sob tedy pravdpodobného prospchu

z cesty do Vídn, tedy jen mi piš i pošlu Tob hned, co už toli-

kráte u Tebe bylo a co vždy zase znovu vítané bylo, že toho

bylo. Avšak nerozumj tmto nemotorným ádkm, jak bych chtl

1 Karolina Ottová z Ottensteina.

- Šlo o zjištni, která díla už Mor. Nár. Jednota od Mat. eské výmnou
obdržela. Viz list cis. 99.

Mor. Nár. Jednot, která z knih jednotlivci darovaných a pravidelných

píspvk k tomu cíli vnovaných chtla zakládati knihovny penosné.

* Ze studií Hanušových o elakovském nedávnopedtím zemelém do Koledy

dostal se aspo skrovný úryvek: Poslední doby živobytí Fr. Lad. elakovského.

Koleda, IV (1854), str.98—158. Jinak vyrostl z nich spis Hanušv: Život a p-
sobeni Fr. L. elakovského. Pojednání král. eské spolenosti nauk, V. ada,

9. svazek. Praha, 1855.

5 Honoráe v list pedešlém. 6 Viz list ís. 90.

13*
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docirovati; vru, nenapadá mi, kohokoliv pouovati, nerci-li Tebe,

od nhož bych rád se sám nauil, co ovšem ale musí býti vrozeno.

Že pijde Pepi 7 do Holomouce, tím ovšem nestane se mn
bližší. Do Holomouce jsem nepáchl ode doby svého pesazení.

Nový byt,
8 peju, aby i Tob i Laue a dtem byl vhod.

Poznává to lovk vždy teprv a posteriori. — Že je zadní pí-

sloví
9 tžká vc, vím rád, a nemohu pochopiti, jak by tím mlo

nalezení jednotlivých aneb stejnorodých snadnjší býti ; vždy má
každé kolikerou stynost s kolikerými. Zevnjší forma tisku, to

jest opakování hlavy nahoe na každé stránce a p[od.], snad je

nejdležitjší. Bu zdráv a trpliv; nechtj osud nutit píliš.

í)í).

J. Helcelet I. J. Hanušovi. [Brno], 1852 listopad 29.

Mor. Nár. Jednota sthováním v nepoádku. O úmrti šva-

krové. O bibliothekástvi ve Št. Hradci se mini ucházeti dr. Krátký.

O nehod dcery Boženy a t. d.

Originál. Praha. Museum král. eského. Bez adresy a bez podpisu.

29./11. 852.

Dále, píteli, nemohu mleti ; cítím už tak velké hryzení

mohl bych íci ujímání — ve svdomí svém, že se Ti musím

ozvati na dkaz, že ješt jsem na svt. Byly to mimo mhly pod-

zimní a mimo houževnatost, s letami na lovka pirozen do-

padající, na nkoho v našem medvdím pasme i ped asem se

dokrádající, bylyt to, pravím, mimo tyto ješt i rozdivné píiny.

které zpsobily, že bys mohl, a omylem, mysliti, že na T za-

pomínám. Pedn sthovala se Beseda a spolu s ni místo pro

objevení se Jednoty z dosavadního bytu do nového; 1 tím/, pišla

i zásobnice Jednoty v nepoádek i bylo mi potud nemožno bez-

pen Ti oznámiti, které díla Jednota už od eské Matice obdržela,

oež jsi se mi v posledním svém listu tázal.1 Máš nyní zde pi-

fú Kaliin V UpO ' II-

Hanuš obíral se toho} lovnictvlm; výsledky této inu
- I, I A- dalšímu Jednáni /uik srovnej listy ts. KU. 107. lt><>. lil. 114.

• domu ti*, lti o* výstupku a Ven

dne Jll ijna

VU lisí pedešlý.
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ložený seznam, 3 jímž budeš panu Nebeskému 4 moci bezpenou
odpov dáti.

Dále, oznámil jsem Ti snad kdysi, že sestra mé ženy 5 v beznu
t. r. se vdala, na vzdor 381etému panenství a proti všelikému zrazo-

vání a nesnázem. Nyní po krátko trvajících a rychle pominulých

líbánkách ubohá 10. t. m. slehla, ponkud ped asem, a zane-

chajíc málo živé skvrátko, zemela 8 dní po porodu a nkolik

dní za ní i dcerka, zanechavše po sob vdovce (a otce), který se

stal za lehkou cenu smjícím [se] ddicem. Uhodneš tedy zmatenici

lékaských a právnických nesnází, které mne, a neutrálního a ci-

zího, pece rozmanit nabíraly vzhledem toliko na žádosti, na mne
vznášené se strany tchána, ženy mé a švagrové, a ješt tomu

jaksi není konec. Nahlídneš tedy, jak snadno v takové dob mohlo

utéci tolik asu od Tvého posledního dopisu, který ovšem jak

obyejn jest bez datum, tak že ten zmínný as ani zmiti ne-

mohu
;
jest tedy nesmírný.

Jsem žádostiv o Tob zvdti, máš-li jaké ukázky vzhledem

na štyrsko-hradeckou bibliotheku. Zde jakýs premonstrát z Nové

íše, jménem Krátký, 7
dr. a supplent na zdejším vyšším gymna-

sium, 8 též o to se uchází. Nevím, mnoho-li má vyhlídky. Nad to

v jejich kláštee zemel prelát a sv. Duch bude voliti nástupce

;

tu ovšem by p. dr. Krátký prelátstvu dal pednost ped lecjakou

bibliothekou. I náš bývalý milý kollega Franc jest devo, z nhož
by se pi té píležitosti mohl udlati — ne Hermes, ale prelát.

Jest on direktorem reálky v Salzburku a vede prý se mu nevaln.

3 Nedochován.
* V. B. Nebeskému jako sekretái Matice eské.
5 Antonie Móllerová, provdaná Benkoviová. Viz list ís. 82 a 86.

Viz jednání o místo v list ís. 90,

' Dr. Václav Eduard Krátký (1813—1876), kanovník premonstrátský,

pozdji gymn. editel v Sibini, posléze prelát novoíšský. Z oboru filologie

románské, již se obíral, vydal: Versuch einer vergleichenden Grammatik der

lateinischen, italienischen, spanischen, portugiesischen, franzosichen und engli-

schen Sprache mít einer nach der deutschen Bedeutung alphabetisch geordneten

Sammlung der gebrauchlichsten Wórter fur jeden Sprachliebhaber u. vorzuglich

filr Studierende bearbeitet. Znaim, 1840. Verl. v. E. J. Fournier; Wien, gedruckt

b. C. (Jerold. 4°, str. 464. Pro jeho podivuhodnou, skoro enormní znalost

jazykovdy — znal 17 ei— sborfilos. fakulty olomoucké navrhl jej jednomysln

12. února 1849 za professora ei a literatury eské. Aff. 1849, ís. 61. Také

byl Krátký pekladatelem z jazyk románských a spisovatelem náboženským.

Pi volb, o niž zde jde, zvolen v kvtnu 1853 opatem Dr. B. Franz a V. Krátký

stal se opatem novoíšským až r. 1868.
N Supploval tam v letech 1851—1854. ue mathematice a eštin.
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Práce má hrub mnoho, takž co uitel, jakž i v dopisování editel-

ském, a je prý i tesknotou tak stísnný, povídal mi prof. Wieser

holomoucký, že se tratí vihled. Ach, ubi šunt, o pocula dulci-

ora melle a rozliné doby v registraturu minulosti utonulé! Bohdejf,

kdyby se on stal tím, mohla by se i Laura hlásiti s titulem

právním, z uzavené hotové smlouvy pocházejícím; že ne? Skoda,

že mj hlas tu neplatí; ten by ml jistý.

U nás pro rozmanitost zase Božena jednou musí na nkolik

dní ležeti. Stoupila jaksi nešastn a píchlo ji v nártu
;
doufám

však dle všeho, že za nedlouho bude zase po tom. Mn se vede —
všelijak, a nejlépe, když poád chodím a se toulám ; a nade vše

nejškodlivjší jest mi sezení, zvlášt úední a nudné. To je indicatio

podivná. Píroda sama poukazuje mi na tuláctví.

Poznal-li pak jsi už mladou paní Koístku ?
9 Bezpochyby!

Divil ses asi, že neumí pt slov po esky. Ale pkná jest dosti a

mladá; mže se drobet nauiti, a pochybuju.

Te jsem Ti naklepal vcí rozdivných, ale nehrub co plechého,

i muže se tedy utišiti káravý hlas útlého svdomí mého. Prosím

T, nemrz se nad svtem, a mžeš-li, i nenu se.

ÍOO.

J. Helcelet I. J. Hanušovi. [Brno], 1853 leden 4.

Mor. Nár. Jednotu teba promniti v Matici aneb spojiti

ji s Mat. eskou. Piložen rozpoet pro pedbžné jednáni.

Originál Praha. Museum kráL eského. Adresa Hanušovi eská do

Prahy. Razítko pražské pošty 5. ledna, brnnského není. Bez podpisu.

4. ledna li

Píteli milý, co dláš, že se mi na mj dopis tak dlouho

neozýváš? Nemohu déle ekati, mám pilno. Nov vyšlý spol]

zákon 1 chystá naši Jednot blízkou krisis, i mn, toho asu staros

dlá starosti. Má-li Jednota dosáhnouti nejvyššího schválení, bude

se musiti, tuším, asu pimen promniti v pouhou Matici na

vydávání eských knéh ; tedy vedle Matice eské mali Matice

Choi A'. Koistky, professora pražské techniky.

Zákon ze <ine Í6. listopad ni trnití p polení

17. besna 1849 a tavédila se daleko pi tik.

lení vyhraseny také spolky, moji

a umní. innost SpOlkOVá podrobena do fhO komisa,' a proti
i'

zelým tpolkm mlo býti pi
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Moravská. Tu však hled k vci, že totiž s mnohem menší obtí

údství eské Matice vynáší velikého užitku, údství Moravské Matice

však za mnohem vtší obt jen malounkým výtžkem odmuje,
nelze se piznati, že další živoení naší Jednoty bylo by smšným,
malicherným separatismem. A povznésti ji na vtší poet úd, na

vtší jmní, není žádných vyhlídek. Spolkový zákon dále žádá,

aby se ve stanovách také udalo, co se státi má s jmním, když

se spolek jaký rozejde. Tuto vzhledem na zámr Jednoty nevidím

pimenjšího prostedku, než, rozejde-li se Jednota, aby její

jmní v Matici eskou pešlo. 2 Má-li však toto kdysi se státi,

a zajisté za nedlouho by k tomu pišlo, pro ne radji hned, kdežto

by pece literatue eské a rozšiování jejímu valn bylo tím po-

slouženo, kdyby se údové Jednoty stali údy Matice eské a za

tentýž asi píspvek mnohem více knh dostávali tamodtud než

kdy od Jednoty.

Má-li Jednota knihy vydávati jen z úroku kapitál, což za

tu s ptku se mže vydati? A bere-li k tomu kapitál, což potom

zbyde, když údové svým povinnostem už dostáli až do posledního

píspvku. Rozmnožení úd nedaí se a poet jich skuten 300 ne-

pevýšil nikdy. 3 Nad to vydávání literárných díl zde s mnohem
vtšími nesnázemi a útratami zápasí než v Praze; jest to tedy

skutené plýtvání skrovnými silami, vynucujeme-li zde nco bez-

dky úsilím, jímž by se tam málem dvojnásobný úinek zpsobil.

Rád bych tedy pedbžn a pod rukou zvdl, jak by se asi

návrh u Matice eské pijal, kdyby se jí Jednota se svým jmním
a se svými údy nabízela, tak aby to vše Matice pevzala dle stanov

vlastních a Jednota aby pestala. Nebo teprv když budu vdti,

jak by se takové naše nabídnutí u Matice pijalo, teprv potom

mohu takový návrh našemu výboru a valnému shromáždní

pedložiti, aby se na nem usnesli. Piložil jsem Ti tedy tuto

rozpoet té celé vci a žádám T, abys jej bud Erbenovi 4

neb Purkyovi 5 neb komukoliv sdlil, jenž by tu vc nestrann

-' Potom zvítzil zetel ku potebám moravským a ustanoveno, že jmní
má pipadnouti bu zemskému archivu moravskému nebo museu Františkovu

neb jinému veejnému vdeckému ústavu na Morav, kdež by knihy byly pí-

stupné k obecnému používáni.
3 V prvním roce bylo sice podle Koledy (I, str. 203—206) lenu 317, ale

patrn ne všichni z tch, kteí mezi lenstvem byli uvádni, zaplatili píspvek,
na byly asté stesky ; je tedy údaj Helceletv správný.

4 K- J. Erbenovi jako sekretái Matice eské.
5 J. Ev. Purkyn byl od 4. kvtna do 2. listopadu 1852 námstkem

kurátorovým, potom do 1858 kurátorem Matice eské.
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(anebo k naší stran) uvážil, na náležitém míst pedbžn
sub rosa k poradní pednesl a výsledek té porady, i vlastn

vyhlídku se stanovišt toho co možná brzo mn neprostedn,

anebo Tob sdlil. 6

Ty sám hle se smýšlením svým o té vci k návrhu mému
nakloniti; nebo v, stav sil aktivných, mravních a intellektuálných

v Jednot jest tak bídný, že darmo o tom mluviti. Darmo tedy

proti vod se namáhati. Stane-li se rozejitím Jednoty 170 Mora-

vanv zakladateli Matice, což by snad nyní ješt možná bylo, tož

je získáno, co nejvíc možná; rozplízne-li se ale Jednota za rok

za dva, a déle sotvy vytrvá, nezbude po ní pak ani tolik. Snad

by se o tu vc zvlášt Purkyn interesoval. Ra tedy už toho se

ujmouti; než jenom brzo, nebo bude se musiti už v únoru asi

valná (!) hromada Jednoty svolati, jížto se bude musiti pedložiti,

co se má státi vzhledem na požadavky zákona o spolcích. Že

Jednota jako výrostek z revoluní doby u vlády není u veliké

milosti, akoli vždy a obzvlášt nyní pravým beránkem byla, jest

vc patrná, a v tom ohlede též by nás nejedny nesnáze nyní

ekaly. Tedy jen brzo sami a se ctí a ve smyslu našich zámrv
se rozejíti, než vkrátce bezdky rozpuštnu býti. Bu zdráv

a odpovz mi brzo!

Rozpoet

jmní a povinností Mor. Nár. Jednoty vzhledem na to, kdyby

Matice eská oboje pevzíti a údy M. Nár. Jednoty za své údy

pijati mla, tak ovšem, aby to, co kdo M. N. Jednot posud

složil, mu mlo po rozejití se Jednoty platiti i v Mat[ici] za ásl

složenou pro zakladatclství Matice.

Poet údu M. N. Jednoty jest :

1. Zakladatelv, pispívajících ron po 10 zl. . 58

2. inných údu, pisp. ro. po 5 zl. . . .147
3. Pispívajících, ježto ron dávali po 2 zl.

a knihy v levnjší cen dostávali 57

Celkem . 262 úd.

Vzhledem /.• smutnému a nejistému stavu Mat. eské :a t<- doby

patrné véc nebyla vbec vzata o/ficielm v úvahu. Aspo K.Tieftrunk p

nach Matice eské o tom nic nevypravuje. Také -. Brné se jinak rozmyslili;

viz list následující.

.Rozpoet tento ovšem zatím fest fen pravdé podobný; teprv koncem

mohl by se podati úplný. Ttm asem by asi i y
M \ fednoté a tapoaly by k Matici: (Poznámka HetceletovaJ
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Z tch jest už skuten hotových úd Matice eské 36 úd,
s nimiž bylo by tedy zvlášt vyjednati, eho by si po

pestání M. N. Jednot[y] žádali.

Zbývá takto údv M. N. Jednoty, nejsoucími ješt

hotovými zakladateli Matice [eské] 226 úd.
Vezme-li však se ohled na nedoplacení, bylo by

se starati nejvíce asi o . . . . 30 zakladatelv,

100 inných úd,
40 pispívajících,

celkem o . . 170 údv M. N. Jednoty.

Tito mají asi v Jednot, poítáme-li, že po ti roky pi-

spívali, a mnozí jsou novjší,

1. zakladatelé 900 zl.

2. inní údové 1500 zl.

3. pispívající] údové . . . 240 zl.

Celkem . . 2640 zl.

Vskutku však poet tento bude ale spíše menší, nežli jest

zde pijato.

Kdyby M. N. Jednota tuto sumu složila Matici, pivedouc jí

170 údv, byli by tito povinni ješt do Matice eské složiti, a sice:

1. zakladatelé za dva roky . . . 600 zl.

2. inní údové za 3V2
roka . . 3500 zl.

3. pispívající] úd[ové] za 4V2 roka 1700 zl.

Celkem .

což s nahoe uvedenými .

udlá celý vklad do Matice

Jmní Mor. Nár. Jednoty obnáší:

V pokladnici hotových

U p. Bušáka 1

V knhkupectví .

Jistina uložená .

Celkem . 2787 zl.

Z toho pijde nám ješt vyplatiti

:

Winikrov tiskárni .... 180 zl.

Knihai 250 zl.

Winikerov tiskárni za Koledu 1853 500 zl.

Celkem . . 930 zl.

5860 zl.
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Tedy od výše udaných 2787 zl.

odpoítaje tchto . . 930 zl.,

zbylo by tedy v penzích 1857 zl. i rovn 1800 zl.

Vzhledem na to, co by-

chom mli Matici dáti, totiž 2640 zl. i rovn 2600 zl.,

chyblo by nám tedy 800 zl.,

které by se našimi zásobami doplniti musily.

Ohledem tedy na to, že by Matice eská z pibylých asi

170 úd dostala 5800 zl.

a že by M. N. Jednota jí hned asi dala . . 1800 zl.,

ostatek že bychom se zavázali, buto zásoby naše jí odevzdati,

aneb všechen užitek z nich jí odvésti, mohla by tuším bez velké

odvahy naše údy pijati do Matice tak, aby to, co posud do M.

N. Jednoty zaplatili, jim tak platilo, jako by to byli už do Matice

eské složili.

N. B. Vydávání Koledy pepustilo by se též Matici, která

beztoho zamýšlela dobrý kalendá dávno vydávati. Vydání dosa-

vadní ve 3000 výtisk mohlo by v její rukou snadno na 6000

vzrsti a výše se zvelebiti, než co zde to možná jest.

Hel želet.

ÍOI.

J. Helcelet I. J. Hanušovi. [Brno], 1853 únor 19.

Mor. Nár. Jednota potrvá. Hanušjejim inným údem. Žádané
vci literami Hanušovi opati. estní udove historicko-statistické

sekce neplatí píspvku lenského. O Šemberovi. Bratránkovi atd.

Originál. Pruhu. Museum král. eského. Bez adresy u bez podpisu.

19. února 1853.

Pes lisí Tvj od 16. t. |m.| zdá se mi, drahý píteli, tak

hrozná chmura rozprostena, že, jakkoli práv dnes tolik pel
se na mne hrne, bez odkladu hned Ti píšu, sice se \\\\ dostane

nad nepátelského pítele nCO horšího, akoli mi pisvdíš,
Že kopa takových nepátelských pátel je lepe snesitelná ne

pátelští nepátelé, i vlastn i ne/ jeden.

zl. tedy od Šebka 1 vdn Obdržel jsem. Panu Tro-

janovi též diky vzkazuju s dodatkei: náš spolek

irih Edm Šebek ; byí toJeho lensk k pro \4oi \
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setrvá, 2 a sice dle dosavadního návrhu skuten s promnou jména
v Matici Moravskou a s vládou ne více demo- i ochlokratickou,

nýbrž sice ne zrovna aristokratickou], ale pece oligarchickou. :

Že jsem Ti o tom už dlouho nepsal, bohdejf; vždy to sám ješt

ani dlouho, aniž pak dobe vím ! Píští tvrtek to pijde teprv

ped výbor a 1. bezna ped valnou hromadu. Projde-li to, doufám,

že to i vlád bude lépe po chuti a snad i vci samé v prospch. 4

Nebo dosavadní správa na nejširším demokratickém spodku bvla

zvláš v as poslednjší lethargie i nijakosti na pohoršení; dva,

ti chtli nco dlati a potebovali ke všemu placetm národu,

jenž si nevzal práci ani vci si všimnouti. Opposice njaká bude;

p. Ohéral snad se strojí. Kdyby však ml proraziti, ovšem od-

stoupil bych z ministerstva a bylo by to ponkud kritické, po-

nvadž doprší brzo lhta ku podání stanov nahru; 5 ježto kdyby

se nelíbily, nezbývalo by rekursu (proti Velienstvu samému).

Že se odíkáš nemožných píspvk, 6 pochopuju ; abys však

proto vystoupil, litovalo by se mnou celé editelstvo. Není-li Ti

to naše agentství 7 samo v sob protivné, postaráme se o njaké
zprostedkování. Nepedpojat pece inný úd musí údem býti,"

když nimi jest tolik neinných. Ra tedy, chceš-li, v innosti se-

trvati, a obzvlášt Koledu Ti porouím. Bude vycházeti. Letošní

odbyt zdá se dobrý.

Pojmonovi 9 jsem o ejkovi 10 vzkázal. P. Chytil Ti vzkazuje,

že o onch Holomouckých píslovích 11 už p. Kalinovi 12 psal, že

až potud žádnou stopu o nich neví. Knihu Gallašovu13 bude

2 Viz list pedchozí.
8 Odpadly totiž jednotlivé odbory, jimiž každá vc procházela, aby

konen rozhodnuto bylo o ni ve výboru a ve valné hromad.
4 Stalo se 1. bezna 1853. Viz Moravský Národní Lisí 1853, ís. 19.

5 Viz list ís. 100, poznámka 1.

6 Mor. Nár. Jednot. ' O komisionásrvi viz list ís. 58.

8 Takovým inným údem bez placeni píspvku, jakým jmenován byl

i Dan. Sloboda za svou horlivou innost ve prospch Mor. Nár. Jednoty.

Viz list ís. 74.

Fr. Pojmon (1817— 1902), knz, spisovatel, v letech 1850—1859 redaktor

Hlasu.
> ft MUDr. Jan Jos. ejka (1812—1862), pekladatel Shakespeara.
11 Je to: Knížka rozliných moudrosti a pkných písloví 1567 v 8.

v Olomouci u J. Gilnthera, kterou uvádí J. Jungmann v Historii literatury

eské 1 IV, 28; ale Hanuš se jí nedopídil.

12 Alois Kallina, jenž ovšem žádal jí pro Hanuše.
13 Viz list ís. 77 a 94. pozn. 14.
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hledti po p. Demutovi, editeli zemských desk, sem dostati

a Tob zaopatiti ku použití.

Co do sekce hist.-statistické pravil mi, že jsi údem estným, 14

a nezapravíš-li píspvky, že to pedseda 15 mže zodpovídati; to

však jen Ti pravím sub rosa, nebo neádi by sami koho ku ne-

pispívání vyzývali.

Šemberovi jsem Tvj lístek dnes poslal ; nepsávám mu tak

poádn; avšak bylo mi to píležitostí; jinak bylo by to mohlo

tu zplesnivti. Aesthetiku rostlin 16 ješt nevidl jsem, aniž dobe
rozumím tomu, co na auktora a pítele jeho v dopisu Šemberovým
narážíš.

Že jsem Ti tak dlouho nepsal, nevykládáš snad chladnutím

mé pízn; ale chladnutí ponkud života jest to. V jisté doby

i života kollektivn lidského jsou chladné poasí, v které nkteré

stvoení v zimní sen upadají. Takový sen je obraz smrti, vskutku

ale pec ješt život. Kdyby nastalo teplo, procitnul bych ; avšak

Hubert, 17
jejž jsem nedávno o píspvek do Jed[noty] musil upo-

mínati, odpovdl mi ve 5 ádkách a v tch stálo mezi jiným:

,Es ist fast zweifelhaft, ob wir etwas Besseres erleben.
1

lOJ.

J. Helcclet I. J. Hanušovi. [Brno], 1853 bezen 27.

Chválí zaslaný rukopis. Bohužel, nelze ho vydati Matici

Moravskou. Koleda vyjde ; radí k opatrnosti pi volb lánku do ni.

Rukopis dá isti pátelm. Opravy jeho. Rittersherkova novella.

Vzpomínky a pozdravy rodin. S cesty do Švýear sešlo. Chtl
by tlocvinou píruku. Rukopisu Goliášova nemá dosud.

Originál. Praha. Museum král. eského. Adresa Hanušovi eská do

Prahy. Razítko pošty pražské 28. bezna, brnnského není. Dopis Je bez

podpisu.

Dne 27. bezna
Tvj rukopis, 1 píteli, vzal jsem hned do práce a etl jsem

bez petrženi s velikým interessem. Nemohu pochopiti, aby «

• 17- list Kr. Elvert.
i l Bratránek, Beitráge tu einer Aesthetik der PflanxenwelL

Leipzig, /
-

// Hudet . jde o jeho píspvek do M Jednoty.
1 Literatura plslovnlctvl slovanského a nmeekého i pedl:
lakovského ;• ..\ln I

o Pra nákladem spisovatelovým jako I Bibliotheky s
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Matice Qeská] štítila kritiky v nm obsažené; i to Lež jest už

tak neobmezený vládce naší doby, že už ani v literatue nelze

pravdu snésti? Soudím, že Tvá ohromná práce (labor im-

probus) literatue vbec i eské zvlášt mile poslouží a že to bude

pozdji musiti asi mrzeti Matici, nevyjde-li od ní doplnk k dílu,

které ona tak nedoplné vydala. 2 Vru, kdyby bylo nyní možná
pomysliti na to (jak není), aby Tvj spis Moravská Matice vydala,

obával bych se, že to bude poátek jakési nemilé soivosti s strany

pražské proti zdejší. Není však u nás na nco podobného nyní

pomysliti ; nejen že interregnum až do potvrzení stanov delší as
potrvá, 3 ale i to pekáží, že tmi opravenými stanovami se na-

izuje, aby se polovice píspvk na základní jistinu ukládala

a jen ostatek aby byl výdajný; nestaí tedy výdajného jmní
našeho tak dlouho na nákladnjší podniknutí mimo Koledu, dokud

základní jmní tak vysoko nevyroste, aby úroky z nho nco
vydatnjšího obnášely. Troufám a peji Ti, abys v Praze hodného

nakladatele a zištný výsledek z toho nalezl. Koleda však vyjde

tak nebo tak, už se k ní pracuje. Potvrzení Matice Moravské snad

tak rychle nedojde, aby roník 1854 Maticí Moravskou vyšel,

vyjde tedy ješt Národní Jednotou. Koístka byl zde, ale nic od

Tebe [s] sebou nepivezl. P. Vojákovi 4 z Vídn jsem dal nkolik

ádk pro Tebe, nevím však, došel-li k Tob ; musím tedy vše

opakovati, co jsem po nim psal. S stran lánku pro Koledu, pravil

jsem, že se bojíme Štítného5 nejen pro vkus obecenstva, nýbrž

i pro nevkus strany erné, pemohoutné. Ra tedy více hledti

ku lánku o kráse,* o fysiognomii píslovecké 7 a podobnému, a

pospš s tím.

ského pislovnictví. Více svazk nevyšlo, Hanuš ostatn již díve vydal pojed-

náni : Historie píslovných sbírek slovanských a zvláš eských. Co úsudek

kritický o nov vydaném spise elakovského Mudrosloví národu slovanského

v píslovích'. M. 1851, IV, 126 n.

- Mínno práv elakovského Mudrosloví, jež vydáno jako ís. XIV.

Movoeské bibliotheky v Praze s vroenim 1852, a vyšlo již r. 1851.

- Stanovy podány dne 28. ervence 1853, ale potvrzeny až 29. prosince

1853. Viz list ís. 114.

* Hynek Vojáek (* 1825), oblíbený tehdy hudební skladatel a poadatel besed

v Brn, potom vojenský kapelník a posléze professor konservatoe v Petrohrad.

Šlo o pokraováni lánku o Štítném z 111. roníku Koledy; pro od-

mítavé k nmu chování Helceletovo, jenž se obával, aby knžstvo nebylo jím

nemile doteno, lánek vskutku nevydán.
'' Viz list is. 94, pozn. 3.

7 Fysiognomie i pohledovda v píslovích slovanských. Koleda, N (1854),

str. 165—174.
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Rukopis Tvj, abych se zase k nmu vrátil, dal jsem ísti

nyní p. Macenauerovi. (Myslím, že jsi jej mínil, udávaje v listu

svém, abycli ho teba sdlil Klácelovi a Han srna nnovi; tof

není lovk, jak si myslíš; tot jen nco prázdnho asi jako ttina

v podob lidské.) Po Macenauerovi pošlu Ti i rukopis nazpt

;

hodlá asi ten týden do Prahy jeti; muže Ti pak ústn svj úsudek

projevit. Klácelovi, nevím, dostane-li se ješt na tení; snad budeš

radši, abys ho brzo zase ml. Nenahlížím, aby co mohl kdo na-

lézti proti vydání jeho. Tužkou jsem ledacos opravoval, avšak

s dobrým uvážením. Kdyby se Ti sem tam tak nezdálo, nevymaž

tu opravu hned kauukem; dív pomysli, že bych svou opravu

ústn notn zastával.

To vné opakované svj a svého a našeho (ku píkladu),

které jsem tolikráte mazal, jest i zbytené i orermanistické. Pak

to stavení adjektiva vždy za substantivem, nkdy po nkolika teprv

slovech, co u Tebe tak obyejné, jest nehezké, ano urážející ve

spisu, ponvadž vypadá, jako kdyby Ti teprv napadlo pozdji,

když jsi už ostatek vykl; to ve pednášce ústní mže se omluviti

nkdy; ale ve spisu je to neohlazenost. Naše zpropadené sub-

stantiva verbalia a jiné na -/', nemohouce býti skloovaná, nemá
dobrý spisovatel le co nejideji, lépe nikdy, in asu obliquo

sázeti bez adjektiva ; což tedy dva ti genitivy genitiv za sebou

a samy -ání, -ení, -ítí. Proež myslil bych, že by se mlo hledti

na místo nesklonného
,
písloví' užívati aspo nkdy ,píslovice

l

dle ruské nocjioBnua ; tak jsem nkdy genit[iv] plurfalis] opravil na

,píslovic,' s ímž dlej, jak chceš; podrž nebo sma

Rittersbergovu novellu 8 práv tu. Jest na prázdnotu její

hrozitánsky dlouhá, snad ale pec ji podržíme ; urité to ale ješt

nemohu íci, vždyf nemáme ješt pehled materiálu. Pojmonovi

se sdlilo, co jsi vzkázal. I Rittersberu ješt notné mysli po n-
meku : dojem initi, ohled bráti, skok uiniti a pod. na

mistr dojati, ohlížeti se, skoiti jaktživ irý Slovan ne-

myslí a nemluví; my jen už to ani tak necítíme.

Jestli jsem hieroglyf Tvého dopisu dobe peetl, mate Týnu

/ Vidn na svátky u sebe. Peju, aby i Klemena už byla Okála a

abyste takto veselé svátky strávili, ovšem pokud sibiská pohoda

nynjší dovoluje. Mé srdené pozdraveni Týn; loské prázdniny,

Smll Flaška i Pardubic. Byla uveejnna ai v Koled IV -

',nÍVOU kritiku

Klementina Nddhei



. 102: 1853 BEZEN 27. 207

když jsem byl ve Vídni, nevidli jsme se, byla se svou hospodou

(á la Štítný) na venku. Cítím velikou potebu zase nkolik dní

s Vámi stráviti. Akoli co den penz mén zbývá, budu pece
hledti, abych se s Vámi toto léto shledal, snad budeš zase njaký as
musiti nebo chtíti sob na prázdniny vnovati ; kdyby ne jinde,

tedy v Praze. O Kloty 10 mi píšeš, že se bude vdávati, avšak nic,

za koho a kam. Mám tedy zatím jen všeobecnou radost, ale

peju štstí obzvláštn.
S mé cesty do Švýcar 11 sešlo. Tetina obt urila se za 5— 10

let pro Ctibora. Stárneme, brachu, a poteba ustupovati mladým;

kdybych toho také uvnit necítil, kde se sob zdám nkdy ješt

zpropaden mladým, pamatuje mne na to ednoucí pleš.

Ad vocem Malýpetr (o nmž mi ledacos píšeš, pi emž sob
ledacos myslím o dobrém držení za rohy a marném chytání za

ocas); 12 prosím T, nevydal nikdo ješt v Praze njakou synopsis

tlocvinou, aspo pro terminologii eskou a nmeckou ? Víš-li

o nem, piš mi, rád bych si to koupil.

Co s Tebou bude ?
13 Nevím, zdali tak brzo o em zvíš.

Potebí trplivosti
;
povolání Fickrovo do ministerstva k oddlení

statistickému neokazuje na píznivou pohodu.

Rukopis Galášv 14 vzí jaksi v zakletí. Když se statek Herol-

tice (Grotí-Herlitz) 15 prodával, myslil prý Mitrovský, že to bez

bibliotheky, a zapakoval vše a dal odvézti; nyní však Klein 16 to

reklamoval a revindikoval sob, a kdo ví, kdy a v které bedn
ona kniha nalezena bude. Poteba tedy zase trplivosti.

Piložený list, prosím, zapee a zprovo tam, kam náleží,

vynalože za mne zatím poštovní marku, není-li Levého 17 v Praze.

D'Elverta, praví Chytil, ono to velmi tší, co se tážeš.

lÝOHem. noTpeóeai..

10 Klotilda Nádherná, potom provdaná Ortnerová.
11 Viz list ís. 94.

IS ,Pi té píležitosti Ti musím íci, že index ku Mudrosloví od Matice

podaný není nanic; ani to písloví hoejší nemohu najíti.' [Pozn. Melceletova.J

— Mínno Fr. L. elakovskho Mudrosloví národu slovanského ve píslovích;

Abecední klí' k Mudrosloví pidaný má pouze 10 str.

13 Viz list ís. 90. » Viz list ís. 77 a 94, pozn. 14.

Ir
' Vel. Heraltice (Groli-Herrlitz).

le Baron F. Klein, velkostatká a prmyslník, jenž Heraltice kupoval od

hr. Ant. Bedicha Mitrovského (1801—1865), presidenta vrchního zemského

soudu v Praze a pak v Št. Hradci.
17 Helcelet žádal Levého o svolení k novým odlitkm jeho sochy Lumíra

a k reprodukci jeho v Koled: k jednáni srovnej listy ís. 104. 105. 107, 109, 110.
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103.

/ Helcelct I. ./. Hanušovi. [Brno], 1853 duben 10.

píjezdu švakrové Hanušovy a o známých. Kollár neml
dopis od elakovského.

Originál. Praha. Museum král. eského. Bez adresy a bez podpisu.

10./4. 853.

V sobotu 2. t. [m.] ovšem marn ekal jsem na nádraží

a nemohl jsem si vysvtliti, co to. Obával jsem se, aby njaké
onemocnní nebylo pekážkou se stalo. Nedoufaje tedy, když

žádný vysvtlující dopis od Tebe nedošel, že by mohla druhý den

Tini 1
dojeti, šel jsem ale pece nazdabh na železnici se podívati;

a ejhle, Tina dojela zdráva a zachovalá. Ponvadž ale jsem nemohl

vdti, že pijede, nepedplatil jsem na vyškovský dostavník, a

když tam dobhneme, slyšíme, že pro ten den už není místeka.

Pobyla tedy Tina u nás hostem do pondlka do rána, kdežto za

dobrého poasí do Vyškova odjela. Od té doby o ní není zmínka;

nezdá se, že se na Brno vrátila, le v noci. Avšak psalaf snad už

Vám sama, a budete tedy o tom více vdti než já.

Protiv pozlacení Klotinému* nemám tedy nieho, nebo vy-

bírati tu nelze, aniž se pojistiti; zdá se, že svádti lidi je vý-

sada Tychy. Ostatn xoth óíj iiecx, tojko 6ti anua Heci. Tvá

otázka, mnoho-li mnou byla k manželstvu pipravena, padla mi

jako kámen na srdce ; obávám se, že v tom ohledu ani toho

neteli! — O Róze, 3 jenž vyslejchá (Gehór geben?) Wintra, mohl

bych jenom íci, že co auditor ovšem ex ofío by poslouchal;

avšak pravila Tiny, že by musil nechati auditorstvi, aby mohl

trhati Rže, a tu ovšem, lile, hned zas trní okolo Rží. Ach, srdce,

srdce (?!) není nad tebe v lovku, v em by bylo více pretensíl

A ach, mšce, mšce, není nad tebe pi lovku, na em by tak

vše se zakládalo! Anebo tak: ach, srdce, srdce (i vlastn budou

to ty uši, o nichž pravíš, že je Róza až po n zamilována), kdo

nad tebe z lovka si dlá vtších bláznu, a ach, mšce, mšce,
kdo nad tebe je základem moudrosti? Ostatn mám Rózu tak rád,

1 Klementina Xádhemá
Kiotilda Nádherná, o jejími nastávajícím satku Hanuš psal jit díve

potom teprve podal zprávu, ie ieniehem fe zlatník

( Irtner.

Sádhern, k satku jejímu tehdy nedošlo a provdala se po:

Schmtds/elden.
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že bych jí srden pál, aby se ženich její brzo z Drážan pe-
sthoval do Berouna.

Ad vocem Beroun !

4 Okazuješ mi vránu na vrb. Sám jsi [ji]

poktil Kluge Else, a nyní se pozastavuješ, že ciganuje. Že dobe
vypadá a jadrn a chutn, tší mne; a že ji nalézáš uhlazenou,

co mám z toho, když jsem ji nehladil já? Konen což pak na

letos má za cikánské plány ? Dojedu-li v ervenci asi do Prahy,

bude-li pak ji možná spatiti?

Tiny mi nabízela, abych jel na svatý Duch ; avšak v tu dobu
máme na technice sotvy 4—5 dní prázdných. Dal bych tedy pednost
onomu asu mezi zkouškami; nevleze-li zase vbec njaký ert v to.

Piložené psáni pro Rittersberga ra odevzdati, ovšem naped
je zapeetiv. Tina mi odevzdala 20 zl.; od Trojana

?

5 není-liž pravda?

Dti pipojují tu také své dopisy; mnoho z nich se tená
dozví! Bratrfánek] po svátcích mne navštívil, byl zdráv; jest toho

mínní, že na té cest, na které veejné záležitosti nyní jdou,"

ješt nejsme u konce; pjdou ješt dál. 'Efácooo.

P. S. Šembera Ti vzkazuje, že p[aní] Koláová 7 nemá žádných

dopis Celakovského. 8 Tuším, nedopisovali sob.

104.

J. HeLeelet I. J. Hanušovi. [Brno], 1853 duben 17.

Boji se lánku o Štítném pro Koledu. Špotv lánek o tlo-

cviku bylo by pepracovat. Pomohl by pjkou k vydáváni Biblio-

theky slovanského pislovnictvi. Komise z Mor. Nár. Jednoty.

O stolohybu.

Originál. Praha. Museum král. eského. Bez adresy a bez podpisu.

17.jA. 853.

Tvé rukopisy, 1 píteli, obdržel jsem; ku tení jich nebylo

ješt kdy. Co do návrhu o Štítném, nevím Ti rady; odbor kalen-

* Narážka na Karolinu Ottovou z Ottensteina, která drive pobývala

v Beroun ; viz list ís. 50.

lenský píspvek pro Mor. Nár. Jednotu.

Pitužující reakce Bachova.
' Vdova po básníku Jana Kollárovi.

- Hanuš pídil se po nich, mine sepsati životopis Fr. L. Celakovského.

Viz list ís. 98, pozn. 4.

1 Pro Koledu roník IV. Viz list ís. 94. pozn. 3; ís. 98, pozn. 4; ís. 102,

pozn. 7.

14
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dárský bojí se ho. 2 Co ale do lánku o tlocviku, neškodil by,

ovšem struný, a bez výkresv byl by málo srozumitelný tm,
ježto se necviívají a cviiti se nevidli. Jiná však pi tom nesnáze

jest dr. Spott. Poslal nám v loni neslanou kaši pod podobným
titulem a my nevdli si tím rady. Zaali jsme v tom škrtat,

opravovat, a konen jsme toho pec pijati nemohli. Jakousi ale

nedbalostí i ostýchavostí, bojíce se auktora uraziti, zstal rukopis

za námi až posud. Kdybychom byli ekli, že jsme ho nepijali,

kdežto pece tém jsme byli o nj žádali, musili jsme íci, pro;

že po nm nic není? Psal by ho byl po tetí, nebo už jeden

rukopis o zdravovd jsme mu byli vrátili.
3 A dor. Spott je údem

a asem i dobrodincem Jednoty; neradno ho urazit. Víš-li njaké
porady, promluv s ním diplomaticky; snad Ti se uvolí, abys
jeho lánek pro Koledu pepracoval, ovšem z gruntu! O n-
kolik výkres bradel, rukojatek (i inku?) a p[od.] dalo by se snad

postarati, zvlášt kdybys nám i výkresy z Prahy zaslal.
4 — Levý

podnes nepsal. 5 —
Dále tedy o návrhu vzhledem na Bibliotheku slov[anského]

píslovnictva 6 (nebo vidíš, že odpovídám na Tvj list v poádku).

Jsem ochotn hotov 100 zl. k tomu konci pjiti, a kdož ví,

vystaíš-li, nebo prenumerace už nyní hrub netáhnou a milovníci

a odbratelé takových knh jsou asi více mimo našince, v užším

smyslu aspo mimo Brno a Moravu; a na vzdálenjší uence
jinoslovanské a jinonárodní prenumerace tžko se obrací. Vbec
odbyt našemi knhkupci není píliš prudký. Ostatn škody ovšem,

tuším, není se co báti. Že v to poetické spolené vydání ani se jménem,

ani beze jména nevejdu, v prosaické stízlivosti sám jsi nevil.

Na titul pišel bych jako Pilát do Credo a ku sdílení užitku jako

Jidáš. Co do ceny za arch tisku nemohu Ti nieho íci. Psal jsi

,arch v tom formátu jak Krejího botanika' 7

; ani já, ani Winiker

té botaniky nezná. Ostatn bývá v prmru pražský tisk \

lacinjší než zdejší. Ncml-li bys se radji držeti formátu
Mudroši o v T samého? Nebo každý si bude páti, aby knih}

doplující i ve skíni mohly vedle sebe státi.

Vit list is. 102. V i: list ,'is. 80.

' lánek i :/'<(. Vit lis; iis. loj.

Hanuš chtl, aby sbírku vydávali s Helceletem spoleným nákladem

Vit list it. os a :

JanKreji rtechnikyaptrodotpyteceský; zdn
fSC .Obra: kvteny, náVOá ku poznáni pirotenýd XtUl. Praha. .

li hul elakOVSkéhO .Mudrosloví iniroiiu slovanského vr ;
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Co do žádosti Vávrovy, státi se inným údem, 9 nedlaly

se posud nesnáze; stanovy ani tomu nepedpisujou, výminky ani

nebránjí. Sta se tedy tak. Pikládám Ti list upomínací pro Pod-

stránského, snad o nm víš; nevíš-li, my také nevíme. Tolikéž

o Choceském; náhodou dostal jsem vera po železnici balík

knh, které Skivan 10 posílá
,
pomocí p. Jos. Nmeka', snad kupce

pražského, a na nákladním list tu podpis: Choceský. Je-li to

náš, ml by dle toho bu u železnice býti aneb u onoho Nmeka.
Stolohyb zde rozryl celou spolenost; 11 obávám se, že kdo

neví na fluidum, dostane brzo ernou notu u policie. Matouš 1 -

ví. Per se! Nevhod dostal se statený jednatel p. Sankot do

Nového Jitína (Neu-Titschein), nehoda to pro editelstvo Jednoty

a pro redakci Koledy! Bída o náhradu!

105.

J. Helcelet I. J. Hanušovi. [Brno], 1853 duben 24.

Maxových sochách sv. Cyrilla a Metodje. Rád by budil

smysl pro krásno plastické odlitky Levého. Rukopis Hanušv te.

O nesnázích starostenských v Mor. Nár. Jednot. O vcech rodinných.

Originál. Praha. Museum král. eského. Adresa Hanušovi eská. Ra-

zítko pošty pražské 25. dubna, brnnského není. Bez podpisu.

24./4. 853.

Ve posledním listu ptal ses, píteli, na naše zemské patrony; 1

já Ti o nich neodpovdl, za jedno že se mi už místa na papíe ne-

dostávalo, a za druhé a hlavn, že jsem nieho nevdl. Den na to

došla nás zpráva, že ubohých nechtjí do Velehradu pustiti ; ne-

mlif jaksi papíry v poádku. Abys tedy zase nedozvídal se více

z novin, jsa pece pítelem starostv a komisionáem Jednoty,

sdluju Ti, jak asi daleko potud stojíme. Dr. Pražák, byv osobn
ve spojení s velehradským direktorem barona Siny statkv a

umluviv se s ním o pijetí Maxových soch, byl naídil Spithove-

rovi, knhkupci v ím, na njž jsme byli Maxem odkázáni, aby

posílku soch adresoval na ,Baron v[on] Sina'sche Gutsverwaltung

Snad šlo o to, mže-li býti lenem inným, jsa studujícím.
10 Ant. Skivan (1818—1887), majitel obchodní školy a spisovatel v oboru

nauk obchodních. Podporoval vzdlávací snahy Mor. Nár. Jednoty knihami

a pispíval též do Koledy.
11 Viz list ís. 107. 1J M. F. Klácel.

1 Sochy sv. Cyrilla a Metodje. Viz list ís. 76.

14*
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in Welehra. Mezitím dostal se direktor Jelínek, Pražákv známý,

z Velehradu pre, a když sochy došly a na nákladním listu když

stálo, aby se bedny se svatýma odevzdaly u baronské správy

statk, ale naped aby se za n zaplatilo 280 zl. st., lekl

se nynjší direktor a nepijal je a nákladní list poslal nazpt do

Vídn a svatí by byli málem zase nazpt byli postrkováni (supem).

Když nás to nebezpeenství jejich v známost došlo a Pražák

zrovna práce v Hradišti ml, složili jsme hned tamjšímu (hradiš-

skému) kupci R. Aulich & Sohn potebnou sumu k jejich vybavení,

a ponvadž na železné dráze tu posílku dle nákladního listu ne-

mohou nikomu le adresátovi vydati, psali jsme hned i baronovi

Sin a Spithoverovi do íma ku vysvtlení a uvarování dalších

nedorozumní a ku napravení dosavadních. Též farái velehrad-

skému* psalo se, aby pipravoval pijetí dávno oekávaných host.

Tak tedy stojí vci, a pál bych, abys (jako píležitostn, v pravd

ale schváln) k Maxovi zašel a jemu to sdlil, ponvadž jemu

psáti ješt as není, a pece klepy novináské anebo odjinud by

mu mohly vrtoch nadlati. Jakmile dostaneme bedny se sochami

do Velehradu, potom hned Maxovi psáti budu, aby ustanovil, pod

í dohlídkou se vypakovati mají, pijede-li sám, jak kdysi pravil,

anebo pošle-li nkoho z lidí svých, aby vypakováni ídil a se-

stavování modell, jist ne celých, vyvedl. Až do té doby bedny

zstanou nedotknuté. Domnívám se, že mu bude milo o tom míti

jistoty. Sesbíraných penz na ty sochy máme ku 400 zl.; zásilka

z íma nestráví úpln 300 zl., tuším tedy postaí ostatek na ho-

norár pro sestavovatele ; a fara i velehradští vbec pece budou

také ponkud tomu oslavení chrámu svého nápomocni.

Jistý sádrolitec, Zafouk z Prahy, psal mi, že Levý pivoluje

k žádosti naší vzhledem na Lumíra; 3 sám ale nepsal. Zafouk také

praví, že mu odevzdán jest Lumír k formování odlivku sádrových

dobrých. Chci tedy dáti jeden, pozdj snad ješt nkterý exem-

plár pijíti pro milovníky. Rád bych pobudil smysl pro krasy

plastické, a se mi zdá naše doba pro to nad míru mlká, roz-

mazaná ; naší dob u/ tak nejlépe svdi Nebelbilder a hudební

fantasie (á quatre mains, quadrumana Linnaei).

Rukopis Tvj o kráse' zaínám isti. Nechci mluviti, až vytu

.

nevím, c<> tomu bude íkati Koleda .i teprve tenástvo I

/' Michael Barcxay fs <j<//m> • /'. Viktorinewk Novákem),

!ný: Kirchlihr TopOgraphU VO Mhretl, I. Ohn 2, sir.

VU list • \'i: !: I
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Sankot dnes opouští Brno. Nemáme koho na místo jeho

;

v sad mého staroststvi neporostou z toho rže, a trní jist. Ped
ukonením Koledy sotvy tedy budu moci z Brna odjeti, a potom
nejen že bude už pozd, potom ale hrozí mi zase doma nové
— požehnání! 5 Takto ironie nemilosrdné Tychy na mne sype

odevšad stízlivost a prosu, a když nejvíce kídla roztahuju, nej-

hloub váznu — ve smole. [....] Tedy lituj mne anebo smj se mi,

nebráními. ,Die Nátur ist ein L ' Wažono, milá žono!

Kogo sie. nieszsz^šcie jimie, ten i nos ucierajac palec wywinie.

106.

J. Helcelet D. Slobodo vi. Brno, 1853 kvten 20.

Žádá za brzké zasláni lánku o portáších. Nesnáze se zasí-

láním knih lenm Mor. Már. Jednoty. Zmna v jednatelství jejím.

Originál. Praha. Museum král. eského. Bez adresy.

V Brn 20. kvtna 1853.

Drahý píteli

!

Na laskavý dopis od 11. t. m. odpovídám vzhledem na por-

táše 1 takto: Neobdržel-li jste ješt oekávaná data, neekejte jich

více; máte-li je ale už, rate sob co nejvíc laskav s dohotove-

ním popíliti. Cekáme už s bolestí. Urenof ,Portášm' místo

v prvním oddlení Koledy a tisknouti už se zaíná; rate tedy

rukopis bez odkladu laskav zaslati.

S stran stížností p. Lanyho 2 leží to v nedokonalé komuni-

kaci v Morav vbec a knhkupecké zvlášt. Každý úd má sob
díla jemu náležející sám vybírati anebo jejich vybírání sob
obstarati. Myslilif jsme tomu našemu komisionái v kraji napomoci;

avšak v praxi zase to vázne. Poteba tedy dlati jak pi Matici

eské: Každý úd svému knhkupci uloží, aby mu obstaral Mati-

iny knihy, anebo jinak si je zaopatí. Nejvtší nesnáze jsou však

s údy pisp ívaj í cí m i, jimž nelze dobe posílati, ponvadž nelze

vdti, budou-li chtíti to neb ono dílo v levnjší pro n ustano-

vené cen vskutku vzíti; v knhkupectvu tato nejistota dlá pro

takové dálky velkou obtíž. V pehlédnutých stanovách Jednoty,

budou-li shry schváleny, tedy ve stanovách Matice Moravské,

5 Dne 2. íjna narodila se Helceletm dcera Olga. Viz list cis. 110.

1 Viz list cis. 96.

- Jan Lány. evang. fará v Ratiboi na Morav.
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nebude tch úd pispívajících. A se tedy od p. Lanyho zatím

za knihy Jednotiny u p. Lorenca 3 jen složí, co pispívajícím údm
jakožto levnjší cena náleží, a odešle se odsud p. Lorencovi,

mnoho-li bude žádati. Dosavadní výtený jednatel p. Sankot dostal

se do Nov. Jitína, tím také drobet zprvu poizování zdejší vázne.

Nynjší jednatelé, jak Vám známo bude, jsou pan Frant. Skalický,

adjunkt pi mor[avské] zemské registratue, a p. Engelbert Winter,

fourýr pi c. k. pluku arcivojvody Karla.

Dobrým zprávám o rodin Vaší tšili jsme se srden ; my
jsme zdrávi a pozdravujeme laskav Vás i milých Vašich.

S úctou a srdenou pízni Váš upímný J. Helzelet.

107-

J. Helcelet 1. J. Hanušovi. [Brno], 1853 kvten 26.

O píspvcích do Koledy. Upozoruje ho na poštovní pokutu.

Lumír V. Levého. O píjezdu do Prahy a pjce. O známých.

O stolohybu. Píspvek H. Zapové. Pednáška Prkynova. O
prstenu. P. ezá. Vci rodinné. Píspvek Hanušv do Koledy.

Originál. Praha. Museum král. eského. Bez adresy a bez podpisu-

26./5. 853.

,Poslední doba' 1 došla mne a bude dobe svditi v Koled.

lánek o tlocviku 2 letos už neoekávám. Rukopis Špottv 3 pi-

vezu sám; bylof by škoda na pošt, udávaje Schriíten im Werthe

v[on]— ,
platiti co nevidti zlatý porta. Macenauer nedávno posílaje

Václavu Váceslavii 4 tištnou knihu a v níž pak psaný list i dva,

upadl v pokutu 2—3 zl. st. Hanka totiž, sám si jda na poštu

pro to, byl tam od finanního angela strážce požádán, aby obdr-

žený ten balíek ,mit Druck im Werth v[on] 1 fl.' hned ped jeho

oima rozpcetil, a tak shledalo se ono corpus delicti a Není

dosáhla tajného híšníka. 'O fiu&oc yAot: ipse vtip se.

Livý mi vzkázal po sádrolitcovi Zafoukovi (na Male stran

v Senovážné ulici),
8

že ho náš zámysl s Lumírem tší" a že prot

u, -:i údy Mat. Mor. fest pouze M. Lorenc, uitel v Kromíži; knih-

kupce téhoi fména není.

Poslední doby iivobytí Fr. Lad. tkého. Koleda, l\

100.

VI* list ÍM. 104. I U tan ' V Hanka.

Nynijil nií,,- Letenská Vis lisí is. 102
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tomu nieho nemá; myslím, že to je zatím dost a že neteba,

abys marn na Levého pásl, když ho nelze snadno nalézti.

Co se týká mého píjezdu do Prahy, myslímf, že to asi

v polovici ervence vyvedu, a vidím všelijakých protiv tomu
pekážek nastražených. Bylo-li by do té doby Tob dosti asu,
pivezu onch 100 zl. [s] sebou, jakož i pedplatky, jichž mám
posud 12 zl., aniž mnoho vyhlídky na valné rozmnožení. 7

Zdálo-li by se Ti to píliš pozd, pošlu jedno i druhé díve,

kdykoliv budeš chtíti. I p. Schmidtovi pivezu pedplatek na 3 vý-

tisky, tuším, onch starožitností stavitelských. 8

Co se týká neustálého v mysli dopisování Lotosových, '

tším se z nho velmi ; milejší však by mi byla skutená korres-

pondence s rukama a nohama, a co pi tom. Mže-li se v onen

as na chvíli z Berouna do Prahy (ne do Drážan) uchýliti, budu

tomu v bázni boží povden. Co pak jsi pravil tomu, že náš

František 10 prelátem novoíšským ?
n Nemla jej Laura tenkráte

pustiti! Že ne? Mám z toho upímnou radost; slyšel jsem, že se

mu v Solnohradu nehrub líbilo; že ho tam jaksi svt a život

tížil trudným bemenem. Kéž hodn omladne!

Tvou bojechtivost na darebáky nemohu haniti, a vru,

jsout silná strana! Pozor! 12 Slezinu 13 nevidl jsem, aniž tuším

vše, co mi povíš o Liškovství. 14 Co do stolohybu 15 myslím též,

že to symptom ne njaké netušené síly, nýbrž epidemické i
tellurické impotence naší doby, asi jako za as Lukianových 1 ' 1

a všebarevných vrstevník jeho. Možná bude ješt h; nebo

stolovštní (i TpaTte^o/iavzeiá) jest patrný pokrok! Vímf o tom ze

zdejška pkné historie, které sob necháme na ústní vzájemnost.

P[aní] Zapová poslala nám výatek z vtšího díla pod titulem

,Ženština v život domácím i veejném' 17 v listech. Nabízí se

nám i celým spisem. 18 Uskrovníme se vyati z onoho výatku

7 Viz list ís. 98 a 102. Pedplatky na Bibliotheku slovanského píslovnictvi.

- Ant. Schmitt, Abbildungen der Baualterthiimer in Bóhmen. Nach der

Nátur gezeichnet und in Stáhl ge&tzt von Franz Lorenz. Prag, 1853.

'' Karolina Ottová z Ottensteina.
10 Dr. B. Franz. » Viz list is. 99.

12 Patrn ta již Hanuš pipravoval se k boji proti frakci literární, za-

stoupené K V. Zapem, V. B. Nebeským a /., k nmuž došlo až pozdji.
13 B. Nmcová. " El. Houdová.
ir

' Viz list ís. 104. '" Lukianos (125—190), sofista ecký.
17 Uveejnno v Koled IV (1854), str. 186 -193.

" Je to dílo Nezabudky, dar našim pannám, které vydáno až po smrti

autorin r. 1859 a ješt tikrát. Viz: J. Neruda, Obrazy života, 1859, str. 155.
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výatek pro Koledu, což budiž jakožto clo tm, ježto rádi chodjí

na takové kázaní ; Ty ovšem mi za to vyplísníš a já se nebudu

moci hrub zastávat. Jesti to ješt u mne jakýsi zbytek galanterie

ku pohlaví mé matky.

Než ouha! Ješt dodatek ku stolohybu! Prager Z[eitun]g po-

dala zprávu o pednášce Purkyové, kterou všechny echoslovan-

ské noviny vrn peložily, tak sice, že ,Kraftmesser' zkrátka ,nž'

vyjádily. Náš Mor. Nár. List ovšem mezi tmi také nechybí. 1

Tot kultus pravdy !
— Ale poslyš, co se mn objevilo za hrozne

omen. Na mém prstenu znáš za heslo onu trojici.-" I urazil se mi

spadnutím na zem roh nápisu a z krásoty odpadlo nyní k\

Tot slovo prorocké, nebo tenf jest bh toho svta! Ncpochybuju,

že i z tetího slova, a opoždním, vypadne s a bo a bude z nho
voda.

Váš páter ezá 21 ješt se neukázal ; uváznul snad nkde
u nás v neodolatelnosti tch ústav, ježto hodlá poznati?

Závrek, který si bereš z mého thotenství, 22 není náležit

kritický a siln páchne hypothesí. Nuž, k emu dlouho hloubat?

Tot ,boží dopuštní'. — Což pak o láskách a o svatbách ve Vídni 2,

slyšíte? Než o takových není u moudrých lidí mnoho slyšet ni

vidt. Tof se pkn potichu a potm odbývá! Jen že to potom
vyjde navrch jako olej nad vodu.

NB. V Tvém lánku o kráse 24 cituješ z Markova ,Ztraceného

ráje'. Nemá to býti Jungmann? i to njaká malá báse nám
zde na tu chvíli neznámá? Prosím, nezapome na to odpovdni

;

bude se to brzo tisknout. Neád bych zdlal pohoršení. ekám
tedy brzkého od Tebe dopisu. Bute všichni u Tebe zdrávi!

los.

/. Helcelet I. J. Hanušovi. [Brno], 1853 ervenec 27

návratu domu z Prahy. Žádá o ('lánky Schleicherovy pro

Matzenauera. Pozdravy rte.

" .Ostolohybu4
vpírodovdeckém odboru Musea král. eského. /.

zmínná je v Mor Nár. Uštu, 1853, <. //.

// s.', I /,/ ;/;.• Kp* "i.. II;. i;:|. i i l'.

/' //. ezá (1819 1879), paedagogický spisovateleský ; iakodut

e trestnice svatováclavské ;• Prán > 1853 podnikl tkuSebnl restu />,

niích rakouských n nmeckých
i leh.

Vis list tis, II' i.

V rodin Nádherných it>'>

1 Vi '>i. poxn ! M
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Originál. Praha. Museum král. eského. Adresa Hanušovi eská. Ra-
zítko brnnské pošty 27., pražské 28. ervence. Bez podpisu.

27./7. 853.

Hle, prázdná hodinka, píteli, a vystavím si telegrafický most

tmito ádky k Tob, abych Ti mohl opakovati, že to slavné pivo

výborn na mne psobilo, a kdykoliv po cest buto ze dímání
aneb z njaké jiné myšlenky jsem se probral, vždy jsem se na-

vracel obdivovati tisíciletou kulturu, kterou lovk v takovém

bku 1 vyslopá. Dom dojel jsem šastn; nic neobyejného po

cest nezviklalo blahý poklid duše z pražského piva vykvetlý.

V nádraží ekaly mne Božena a Miroslava se služkou, nebo Ctibor

mívá od nkolika dní v tu hodinu zimnici stídavou, a co do

stupn ne velmi zlou; doufám, že ona se nebude brániti tak

dlouho jako Trója. Žena zatím doma vaila! Doma na mne už

ekalo psaní z Vídn s pídavkem ,Dringen, v nmž novozasnou-

bený kollega prof. Regner z Bleyleben 2 mne žádá, abych mu
oznámil, pipadá-li jeho zkouška na 26. nebo 27. t. m. To jsou

šastní lidé; že ne? I sbhl jsem hned na techniku nahlédnouti na

ernou tabuli, abych mu bez odkladu odepsal; nebo to v mých

oích nemalá zásluha, takové zapomenutí!

I jiných nahromáždných péí, prací a mrzutostí už mne
ekalo, kterýmž ale nebylo se dáti pekonati.

Co jsem pohešoval mezi vcmi svými, byly lánky Schleiche-

rovy, 3 které mi byl tehda pi první návštv dal; mrzel jsem se,

nebo byl bych Macenauerovi se s nimi zavdil. Psal on pro

roný program reálky zdejší, kdež co supplent vyuuje, lánek,

porovnávající snad nejhlavnjší zvuky i formy náeí slovanských

s jazykem litevským, a to na vybídnutí direktorovo. Když byl

lánek s velikou píli zhotoven, shledalo se teprv, že direktor doufal

lánek nmecky sepsaný, kdežto spisovatel užil naopak eského.

Už minulý rok ale byl ministerný rada programu zdejšímu jakožto

vadu vytknul, že obsahoval lánek eský, 4 proež editel letos v to

odvážiti se nechtl. Rád by tedy Macenauer svj lánek porovnal

1 Z nmeckého Bock.

- Alfred Regner z Bleylebenu (1827— 1909), professor brnnské techniky,

potom dvorní rada, dobrý pítel Helceletv.
8 August Schleicher (1821— 1868), první slavista neslovanského pvodu;

tuto mínn lánek ,0 jazyku litevském zvlášt ohledem na slovanský.'M
1853. str. 320—334.

* Byl to Fr. Fialy .Daniel Adam z Veleslavína. Zlomek životopisný:

Programm der k. k. Realschulc in Brnn. 1852. str. 12—14.
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s tím, co Schleicher v Musejníku sestavil, aby vidl, bylo-li by lze

i Macenaurv lánek Musejníku nabídnouti. 5 Jest mi líto, že tak

nemilá náhoda zamezila snadné vyjití práce Macenaurovy, jemuž

na jistou moravskou nemoc trpícímu, vru bych pál, aby njak
do proudu literárního se dostal; nebo má nevšední známosti i
vdomosti. Kam jinam takový lánek by svdil, ani nevím.

Kdybys ml zase chut i píležitou náhodu hubiky dostati

od Jungmanna,6 mohl bys pro mne vyžádati uctiv 5., 6., 7. seznam

píspvk na divadlo," které se tiskem vydaly; osmý mám.

Jak pak jsi se po svátené dob zase ve všední poádek
vpravil? Doufám, že nebude už poteba na Tebe co na ospalého

naíkati. Srden pozdravuji! Lauru i dti a myslím sob: ,Ars

longa, vita brevis', i po našem: ,Robota dlouhá, svátky krátké',

anebo: ,Pivo dobré, mšec slabý a žíze stálá'. A tím nech mne
koniti, milý píslovníkái, nebo lepšího apophthegmatu na tu

chvíli mi nenapadá.

Doušku poi tichému Lotosu, 8 a Ti sdlí, co píšu. To aspo
by mne potšilo.

109.

J. Helcelet 1. J. Hanušovi. [Brno, 1853] zái 29.

Posila honoráe z Koledy. O známých. Rady Bratránkovy

Hanušovi. Drobné zprávy.

Originál. Praha. Museum král. eského. Bez adresy a be: podpisu. Rok
data chybí, ale podle zmínky o Koled na r. 1K54 je to zjevn rok 1853.

Dne 29. záije. — Piloženo posílám Ti zde, píteli, 32 zl.

9 kr. k. m. honoráru za Tvé lánky pro Koledu 1854 podané. 1

Kéž by toho bylo více! Že jsem Ti to už dávno neposlal, mlo
píinu v tom, že ješt honoráry nebyly vymeny, co

nemohl dlati, nýbrž odbor k tomu ustanovený. A že jsem nemohl

ati, to bylo pak zase píinou, !e jsem nepsal; nebo jsem

myslil, že to bude brzo a pak že to bude jedním vrzem. Zapov

lánek nevydán ani v programu reálny té '. ani v i

t Obet zstal v rukopise, nebot o nim není zmínky ani v nekrologu

I manachu eské akademie V, str. 112. Viz také U

Jan Jungmann, Vdrodnl divadlo o Pi

Karolina <>n<>:;i t Ottensteina.

Vit listy iš. 94 p 102 poan
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a jiným pošle se též co nejdív; jen co Koleda vyjde. Byli jsme

zadrženi nemile onemocnním na oi rytce Zítka 2 ve Vídni, jenž

ryl Lumíra na titulový obraz. Konen tento týden, doufám, že

budeme moci zadati povinné exempláe úadm a pak to na svtlo

a do svta rozesílati a s tím spolu i spisovatelm, kterýmž se

posílati uzavelo, a redakcím. Af tedy p[aní] Honorata 3 jen ješt

maliko poseká na tu trochu; nebo mnoho jsme nevzali, 4 nýbrž

jen portiunculu na okázku, aby ,byl vlk syt a koza celá', jak pravili

staí. Tob potom pošlu i mimo povinný Tvj exemplá Koledy ješt

exemplá jeden, co spisovatelovi mým návodem urený, který ale

do Jiína neposílej, ponvadž j á pošlu
;

jen ekám na to a pak

budu hned i psáti Heindlovým, 5 což až posud jsem neuinil.

Píspvek pro Jednotu jsem Ti z honoráru neutrhl, ponvadž bych

nerad tu trochu ješt ztenil ; zapsal jsem Tebe co inného úda

a budeš moci, bohdá, budoucn po 5 zl. ron dovršiti základ

50 zl.; až dosaváde máš zaplaceno 30 zl.

Tu máš tedy vysvtlení mého nepsaní. [ ]

Ad vocem Lotos; 6 psal jsem Ti posledn, že jsem od ní,

pijda z Jiína, nalezl Hafise s dopisem naléhajícím, abych jí pece
odpovdl, sice že mne bude tak dlouho dopisy bombardovati, až

se z netrplivosti nebudu moci udržeti, a pece jí odepsati. Tak

zle ovšem nebylo. Hafise zpt poslati nebylo možná nebo slušno,

sice by byla ovšem i poslala, co kdy ode mne obdržela, a to by

byl obapolný vomitus, podobný pravé cholee. Pijal jsem tedy

osudného sofi 7 a odepsal díky za nj, a prý nevda, kdy a jak

budu mti se odsloužiti zpsobem vhodným ; že ovšem tení

Hafise mne asto bude musiti nemile upomínati na vci, ze kterých

on je jejím nejrozhodnjším obžalobníkem; že, a nejsem slepý

i pro to, co by mohlo k její omluv uvedeno býti, pece že považuju

bývalý náš pomr, jakožto na klamu založený, za zrušený a že mže-li

jaký ješt mezi nárni býti, že by se musil na novém seznámení

zakládati se stránkou novou, posud nevšimnutou, že ale k tomu

dopisování se nehodí, nýbrž svede-li nás kdy píznivá náhoda,

- Jan Zítek (1826—1895), mdiryjec eský, od nhož je rytina Levého

Lumíra; viz list ís. 102. Výsledek viz v list ís. 110.

' H. Zapová.
4 Z rukopisu, zaslaného k uveejnní; viz list ís. 107.

:
- JUDr. Jos. Heindl, advokát a notá v Jiín v echách, za nhož pro-

vdána Rozina tSini) Kallinová.
6 Karolina Ottová z Ottensteina.
'• Mnich perský, t. j. zde Hafis.
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spatíme, je-li cosi mezi námi, co se mže spojovati, když jsme se

o nespojitelnosti v jednom puntíku už trpce pesvdili. V ten

asi smysl bylo mé chladné psaní složeno. Ano, a pidal jsem

spolu s nkterými doslovnými citáty z Lauiného listu, že nade vše

musilo by se jí podaiti Lauru smíiti, která mi zde jde nade vše

a na vzdor níž zajisté nic bych neinil. Tak tedy stojí ta vc, pro

kterou mi už žádný vlas nesešediví.

Zajímati Tebe a Lauru bude, že jsem se zde sešel s Valerií/

ovšem jen letmo, a to sice tak. Náhoda mne svedla v pondlí
veer (26./9. ; hle, jak to mohlo už o nkolik dní díve býti!) na

ulici s Tomášem, 9 jenž velmi pívtiv mi pravil, že mne už chtl

navštíviti, nevdl však, jsem-li v Brn(!) Vešel tedy ke mn a mezi

emi mi praví, že je zde Val[erie]; když jsem si pál ji vidti,

zavedl mne tam hned. Zstávala u 3 knížat v hostinci; uvítala mne
velmi pívtiv podáním ruky a povídala, že ješt asi týden zde

pobudou. Druhý den v poledne zašel jsem tedy k ní zas, abych

jí povdl, že ji tedy si peju ješt astji vidt i bez pítomnosti

Tomášovy. Než pohíchu! práv skládala do tlumok, nebo
epidemie šarlachová zde panující pohnula její hospodu, na míst
odjeti do Vídn. Tak zrádná Tyche okáže jen na podráždní
laskomin a pak odepe; celkem jak Lotos.

Nuž, pislíbila mi, nepojedou-li do Benátek, což ani ješt"

ustanoveno není, že pijedou ješt tento rok zase na as do Brna,

kdežto mi vzkáže. Že se mi líbila a že jadrn dýchá školu ne

Hafisovu, nýbrž Lauinu, s pravou rozkoší na první pohled po-

chopil jsem. Kéž by se chtlo pízni Tychy poštstiti, abychom
mohli jednou s Vámi njaké blažené veery svtiti, kdež by i ona
pítomna byla; bda, že to, co souhlasí, tak je svtem roztroušeno.

Vera byv ve kláštee zanechal jsem svj lístek Tomášovi,
ponvadž ho doma nebylo. Veer potkav mne zval mne na dnešek

veer, že prý zítra už odjede. Nevím ješt sám, pjdu-li tam.

Mezi jiným, nedávno U Valerie, došla e na ši haširim 1 "
a on

Valerie Olivová, pítelkyn rodiny Hanušovy, spolenice :• rodin
vídeského bankée Wertheimsteina.

I
. Bratránek.

PlSt písni, ji: se Hanuš tehdy obíral, maj, tproCOVÚ
ni hotov,, Pednášel dne l. ervence 1853 XJber die aesthetische Bedeutenheil
dei Dichtung Šir-Haširim. Abhandlungen der knigl bOhmistí

der Wlssenschaften, V. Folge, & Band Bylo snad vlivem tg

uveejnni Písni plsn niných po-

politických v Pra
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povyskoil: ,A to snad chce uveejniti? Ani nikde a nijak se nemá
o niem zmiovati, cokoliv dost málo a vzdálen se dotýká jistého

nedotknutelného.' Sdluju [T]i to tedy, abys se ídil dle neplané

snad této rady. Ostatn optoval, co už víš, že bys ml hledti

slovanských vcí se vystíhati a všemožn se piiniti, abys pišel

z Prahy. Pravé prý štstí by bylo, kdybys do Salcburku se dostal; 11

tím aspo prý bys zase byl na pevné pd, které te naprosto

nemáš. Kdyby byl mohl s Tebou letos mluviti, byl by prý Ti

ledaco sdlil, což ani sám psáti, ani po mn psaním vzkázati Tob
nelze. Valer[ie] ho žádala, aby jí to sdlil, že ona to bude psáti ; nic!

Nepíšu Ti zde nic nového; hle si z toho vybrati, co se Ti

hodí. Ostatn on nyní zdráv jest, a pece neprost jistého sklíení.

S Duchem 12 jsem dlouho nemluvil; nevím, bude-li vdt o Slezin 13

víc, než jsi psal. Novinky Tvé pražské mne dojaly velmi; už žijeme

jako na moi a tuším ješt i bez kormidla; aspo bez penz, to

vím a dosti od Tebe slyším. Nuž, hleme se nauiti, aby nám lépe

chutnala erná polívka s poklidem, nežli hekatomby s ertovinou.

K Tvým zprávám o Karlovi 14 a o Winterovi mohu jen

nmé ,?' udlati a panenstva Róziného 15 srden litovati. Ach, co

se dobrotiskem a drahými vzácnostmi na tomto bídném svt plýtvá.

Živte všichni co možná moude, jako bych i já chtl žíti,

kdyby jen možná bylo.

Na vloženém lístku jest tento pípisek

:

Redaktoru Hansmannovi dal jsem jeden exemplár Literatury

píslov[nictví] 16 z tch, které jsem Tob už zaplatil a jenž mi zbyl.

Za to nefrankuju tuto zásilku penz.

110.

J. Helcelet I. J. Hanušovi. [Brno], 1853 íjen 16.

Posílá Koledy. Narození dcery Olgy. Nelze mu uvítati

B. Nmcovou. O své osamlosti. O domácnosti Hanušov. Ne-

šastná reprodukce Lumíra v Koled.

Originál. Praha. Museum král. eského. Bez adresy a bez podpisu.

11 Viz list ís. 90. 12 M. F. Klácel.

13 B. Nmcová. " MUDr. Karel Nádherný.
15 R. Nádherná, o niž se ucházel tehdy auditor Winter. Jak už eeno

v list ís. 103, k satku nedošlo.
!t Viz list ís. 102, pozn. 1.
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16./ 10. 853.

Konen, píteli, spatíš i Koledu. Posílám Ti zde 12 exem-

plá (!) se snažnou žádostí editelstva, abys za tžko si nepokládal

píležitostn ji následovn rozdati: pp. Koístkovi, Palackému,

Purkyni starš[ímu] a mladšímu, Pouchlému, Šebkovi, Spottovi,

Trojanovi, Matici [eské] a Museu po 1 výtisku; pro sebe pak

podrž 2 výtisky. Piložen též je jeden 13tý výtisk Koledy a rukopis

,Ženština'
1 a 10 zl. st., což spolu ra p[aní] Honoráte 2 píležitostn

dodati. Když to vše vykonáš a na mne se nerozhnvaje, spatím

v tom nový dkaz Tvé pízn ke mn, jakož i stkvle z toho

vysvitne, že láskou lze hory penášeti.

Za druhé konen Ti dávám vdomost, že mi bába povila

tetí dceru Olgu, a to 2. t. m. Byla práv u nás ona Paulina

Prontrutská, 3 která navracujíc se ze Švýcar u nás se zastavila na

den, aby od pízn Prontrutských vypravovala. Bylo to pro ni

pekvapení a pro ženu zapletení. Ostatn Paulina v tom vidla

prst boží a nabídla se Olze za kmotenku, tak že, když pak odjela,

na jejím míst a v jejím jmén naše Božena pi krstu fungovala.

Nuže, tu máš interessantní Familiengemálde. Ostatn jsme zdrávi

a matka i dcerka juž i na boží den vycházejí.

Práv mi píše Duch, 4 že zítra pojede Brnem Slezina,6 abych

ji šel vykati na železnici. Já však zejtra nebudu v Brn. Jest mi

líto; byl bych ji pišel potšiti. Má prý býti nemocná velice.

Náhodou i Hansmann, který by jí pišel na železnici naproti, bude

zejtra na komisi na venku, a lituju vskutku té neblahé píhody,

ponvadž trpící lovk snadno v neštstí považuje to za trpkou

nelaskavost, což teba jen nehoda a náhoda jest. Vzkaz jí tedy

s strany mé upímné pozdravení a vysvtli jí, pro jsem nepišel.

Jsou mn k vli na 2 míle vzdáleném Veveí pozváni staí moji

známí z asu studií, ježto jsem od 20 let nevidl, které bych

takto i s hostitelem musil trpce uraziti, kdybych nyní nepišel.

Nelze na svt kollisím ujíti.

Dnes jsem psal i do Jiína a poslal tnm Koledu;* neteba

tedy, abys posílal Ty. Redakcím pražským všem též už se poslalo.

Žiju nyní život úpln všední, ve §kole a doma, a zpomeuu-li na

Hafise, iu vru, až se stydím. Ješt že si nkdy na snfdanfko

zajdu d<> krmy, ale veer neni hlavn s kým shniti; sosáctvi se

i Usl II

P Carra trrentruy u / Ktáeti

B ' Heindlovým
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vbec hrozn zdvíhá. Do Besedy chodím 2krát za týden z boží

milosti, ne však vlastním pudem. Není tam — lovka. Vru, mohla

by se tak Tyche nade mnou slitovati a pivézti tak na zimu do

Brna Valerii 7
s hospodou její, abychom se drobet blíže seznámili.

Tak, to náhlé pilnutí k sob na druhých auktoritu a z platonické

sympathie pece našinci nestaí. [— ] — Hlavn se nedostává, co

by mysli mohlo vyhovti. K tomu pak prosa drahoty co den vtší

a poteb pro dti vzrstajících, což vše na ujmu otcovu jenom lze

poíditi; a tu máš hotové odumírání svtu a dozrávání pro

vnost. Nejsem však na mysli sklíen, nýbrž dosti bode ješt

na povrchu plovu.

Jak pak se utvoila Tvá domácnost s Pepíkem na míst
Milce/ Hlavní je, a jste zdraví; ostatn musí lovk už samo-

statnost, pokud možná, na ujmu pohodlí vydobývati.

Horšíš-li se, že dlouho nepsávám a ne-li dosti, nuž, naprav to

dobrým píkladem. — Ješt nco; Rytina Lumíra v Koled?? 9 Neli-

tuješ mne? Nezbývá mi, vru, než smích! Ani si netroufám Levému
poslati exemplár. V našem vku v celku snad echoslované

nejmén nadaní pro výtvorné umní. Levý jest pravá bílá laštovka.

Proto také Pepit 10 neporozumjí.

111.

J. Helcelet I. J. Hanušovi. [Brno], 1853 listopad 20.

Nedostatek látky k dopisováni. Chvála manželství Hanu-
šova. Dopisováni s V. Olivovou. Bratránkova osamlost. Hanuš
prý se má dostati do Pešti. Klácel chladne k B. Nmcové. O Ha-
nušov Literatue píslovnictví slovanského a nmeckého. Dí-
mota národní. O ženách. Pepita de Oliva.

Originál. Praha. Museum král. eského. Adresa Hanušovi eská. Razítko

pošty pražské 21. listopadu, brnnského není. Bez podpisu.

20. listopadu 1853.

Nevím, jsou-li to šastní lidé, co radji dopisují, i nešastní.

Mn by se zdálo, že notné štstí i notné neštstí mže dosti roz-

7 V. Olivová.
8 Syn Heindlových, který u Hanuš bydlel, kdežto zase chudokrevná

Emilie, dcera Hanušova, provdaná potom za lékárníka Aug. ehoe, potebujíc

venkovského vzduchu, bydlela u Heindlových v Jiín.
» Viz list ís. 109.

10 Proslulá ballerina Pepita de Oliva, která tehdy vystupovala v Praze

a potom i v Brn. Viz list následující.



224 . 111: 1853 LISTOPAD 20.

vázati jazyk i pro ; a práv stav nijakosti asi bude nejšpatnjší

živel pro korrespondenci. Bývaly asy, kde se ku p. i nám lépe

chtlo, aspo nám nebylo teskno o látku. Nyní se mi vždy zdá,

že co do pedmtu, který bych psal, nebude ješt nic zmeškáno ;

a naposledy píšu jen, abych nabyl práva ekati na odpov.
Z toho rozbíravého úvodu shledáš, že asi i dnes dopis mj
nebude pebohatý obsahem. Nuž tedy, pedn k záležitostem

poádným.

Obdržel jsem 10 zl. co píspvek p. Kovaíka do Nár. Jed-

noty a odevzdal pokladníkovi. 1 Obdržel i dopis Valeriin, 2
jejž jsem

úpln souhlaseje peetl a zde nazpt posílám. Úmysl Tvj, pro
jsi mi jej sdlil, byl zajisté dvojí : totiž pochlubiti se s uznáním

Tvého štstí od osoby úsudku schopné, ale i sdliti mi okázku ne-

nuceného bystroduchého slohu Tvé pítelkyn na dkaz, že chvála,

kterou jsi o ní mn sdloval, nebyla bez podstaty. V prvním

ohledu znáš, jak T i Lauru obdivuju, tak že radikální úsudek

mj o manželstv jen tím ponkud od pílišnosti jest zachránn

;

v druhém ohlede však zosnovalo se bezdn neprostedné mezi

Valerií a mnou dopisování, což má pro mne mnoho zajímavosti, kterou

bych ale milerád vymnil za dosim ústního a osobního úastenství

co pedchdce literární vzájemnosti. Zdá se mi vždy, že takové ro-

mantické dopisování dvou lidí tak málo spolu známých, jako my,

má do sebe nco obojetného. Ostatn jsem na své staré kolena

dosti dtinou, že v tom dopisování nacházím sl do jalové jíchy

vezdejšího života. Sdlil jsem jí i povst, kterou jsi mi sdlil, že

máš do Pešti se dostati ! a p[od]., a odpovdla mi, že ji tší zase

nco o Vás zvdti, nebo prý od Vašeho spolu obcování v Praze

nemla o Vás zprávy.

B[ra]t(ráne]k prý píše astji; cítí prý se co den osamlej-

ším a více nenávidným i osoovaným (angefeindet) a zdá se

býti trudné mysli ; nedávno prý poslal jí své poslední dílo Aesthe-

tische Stud[ienj, t které však ješt neetla. Píše mi i o shledání

jejím s matkou, a já už zhola jsem zapomnl, co bych snad

mohl od Vás o domácích jejích pomrech vdti. Mžeš snad mé
pamti v budoucím listu nkolika ádkami nápomocen bytí.

Co se oné zprávy o dostáni se do Pešti tye, musím Ti

íci, že se mi zda dosti povšimnuti hodná
; Koistkovy zprávy

Vídn mívají dosti jádra. Co bys tomu asi íkal? Nuž, VŽdyl

' Dr. M. Pražák. V OU\

Viz lisí ís. 90 Uthetisc/u Studltn. Wién, 185
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extra Hungariam non est vita; a naposledy by to bylo ješt lépe

než snad do Salcburku, ne co do pírody, ale co do lidí a veli-

kosti msta a veejných ústav ; a tak hrozn daleko to nyní

také není.

Slezin 5 se divím, jak mže v Praze žíti. S[v]. Duch 6 jaksi už

celkem od ní se odvrátil, aspo z politické opatrnosti jaksi se

jich štítí. To dle ei ješt ped její cestou, nebo od té doby jsem

jej ani nevidl ; nebo dává nyní každodenn hodiny dvatm
(šastník) a není tedy ve dne doma, a veer jaksi mn se nechce

jíti ven do kláštera, kdež jsem se znenáhla stal velmi cizím.

Historicko-statistické sekci odevzdal jsem exemplá Tvé knihy 7 po

Chytilu, jenž mi chce od sekce uložiti, abych o ní dal zprávu;

nuž, uvidíme. 8 Dal jsem exemplá vlastn Lachnitovi náležející,

který ješt u mne ležel, ponvadž on dlouho nebyl v Brn. Byl

bych dal svj výtisk, pamatuješ se ale, žes mi dal nevázaný a

bez obálky, proež se nehodil k onomu úelu. Bu tak dobrý,

pošli mi píležitostn exemplá co náhradu pro Lachnita a jednu

obálku asi pro mne. Že ta kniha jaksi by nešla v prodeji, litoval

bych velice, a kdo ví, neml-lis hledti rejstík k Mudrosloví 9

hned do toho svazku umístiti; to by bylo asi lépe lákalo. Ostatn

je to s jistou dímotou v život eskoslovanském pravá hrza.

Takové díla, jako ono Tvé, mly by se nyní už nejlépe po rusku

psáti a ítati, tak by mohlo i nakladatelstvo i obecenstvo (inclu-

sive neslovanské) nejlépe obstáti. Že k tomu dojde, není pochyb-

nosti, ana eština beztoho veejn už odumírá
;
jenom zaátek

a pechod bude trapný. Mládež mla by jak náleží na to ohlídati

se. 'Avayxy oók fteol fiá^ovrat,

Shakespearovi nemohl jsem ješt Tvou tuším práci pe-
ísti ; neuvil bys ani, že si nevím sehnati ony listy.

10

5 B. Nmcová. ' M. F. Klácel.

' Viz list is. 102 pozn. I.

1 V Scht atriov General-Repertorium zu den Publicationen der historisch-

statistischen Section etc. jí nenalézám; tedy patrn nepodána.

9 Fr. L. elakovského Mudrosloví národu slovanského ve píslovích:

Rejstík, jehož nedostatku Hanuš velmi želel a o nmž pracoval, potom

nevydán.

10 Soudil jsem, že tu mínny podle listu ís. 125 Jahrbiicher fur sla-

vische Literatur, Kunst und Wissenschaft. Bautzen, 1853. Ale nenašel jsem

práce té tam ani v Blátter fur literarische Unterhaltung (Leipzig, 1853), jakožto

v listech, které byly asi Helceletovi nepístupny ; a tak mi nebylo lze lánku

toho zjistiti.

15
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O záležitostech svatebných a manželských ad vocem Róza, 11

Loty, 12 Kloty[. . .],
13 nelze mi nieho íci pro krátkost, le že je

v ženských taká sociální síla, že jim o lásku vlastn jen bží pro

manželstvo a nemohou-li míti obojího, volejí bez rozpaku to

druhé, aspo pod naším pásmem. Budou tuším, bohdá, i v tom

výminky, ale jen v nedli zrození se s nimi shledávají; já, zdá

se mi, narodil jsem se v pondlí ráno

!

Ano, konen! Byl jsem se jednou na Pepitu 14 podívati, abych

si nemusil jako Ty úsudek o ní podle klobás tvoiti. Akoli se

Brno v Neuigkeiten 15 proti in sittlicher Entrústung ješt hrubji

vyjádilo než Ty (o oných klobásách), líbila se mi velmi a jsem

toho mínní, že tak krásn jak ona se umí odkrývati, nedovede

žádná z jejích mravopoestných sokyní, a se o to potm všechny

pokoušejí, a zdali zvíecí i kosmické nucenosti vštípiti ráz loví,
duchovný a svobodný slyne krásným, tož už se ve svém svdomí
neznepokojuju pro své pohanské libstky. Ale štstí, že musela

už odtud odjeti ; bylo by to, ne tak pro srdce, jak pro mšec
nebezpeno.

112.

J. Helcelet I. J. Hanušovi. [Brno], 1853 prosinec 25.

Odbyt Literatury pislovnictvi vázne. Vci komisionáské.

O Schmittových Baualterthiimer. Prstýnku dtem poslaného ne-

našel. O známých. Weinho/dovy Die deutschen Frauen im

Mittelalter. O K. Ottové z Ottensteina. Pozdravy etc.

Originál. Praha. Museum království eského. Bez adresy a bez podpisu.

25. prosince 1853.

Uvíš-li, píteli, tu píinu, pro zase tak dlouho nepsal

jsem? Že totiž mne píliš v prsty záblo. Loská nepísná zima

nedala nám poznati, že není nic po mých kamnách, a tak letos

volky nevolky musil jsem koupiti, a pozd, nové kamna, a sice

jakési plechové patentované, které mi pijdou na 30 zl. st. .laky

to kus svobody obtován za trochu tepla, i jaký to kus poroby

11 R. Nádherná, potom provdaná Schmidová te Schmidsfelden.

karolinu OttOVá I < Itíensíeinu.

'' Klotilda Nádherná, potom Ortnero
' Pepita d, olivu Vím Uší ped

tsopU mil titul JVeuigkeiten' u pokraováním jeho od r. lé

tbote uiis Mhren uná Schleslen,
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je poteba podstoupiti, jen aby lovk nezmrzl ! Vera teprv

jsme je sázeli a dnes tedy pi tomto ohnoveném oltái Hestie 1

odpovídám na officiosní a neofficiosní ástky Tvého dopisu od

8. t. m.

,Bibliotheky' 2 jsem obdržel a odevzdal, i mn urený exem-

plá nepodržím, maje už onen prvopoátený, jemuž jen vazba

nebo obálka schází, bez ehož lze dobré knize dobe obstáti

;

mn urený exemplá odevzdám zejtra p. Leitnerovi, spolu-

redaktorovi Briinner Zeitungu, aby se do toho listu dostala píz-

nivá zmínka o vyjití toho díla.
3 Lituju velmi, že ta vc tak vázne,

a ml jsem o tom jakési tušení, a Tvé dvody ovšem zdály se

býti podstatné. U Bušák nemohli mi povdíti, mnoho-li se od-

bylo, ale posílali prý sem tam na okázku a obdržují zase nazpt

;

zdát' prý se drahá a pemalikému u nás tenástvu zajímavá.

Škoda! Kdybys byl plán drobet srazil a onen klí k Mudrosloví 4

hned do toho svazku umístil, byl by snad každý obdržel, co mu
je k poteb, a nabyl tím chu i k druhému pokraování. Nuž,

pozadu lovk vždy moudejší.

Pt zlatých od p. Choceského obdržel jsem a potebuje se

on i p. Kováík a p. Vávra a kdokoliv z úd u p. Ehrlicha jen

hlásiti o Koledu a žádati, aby mu ji zaopatil, nebo i u Matice

eské komisioná nemže vdti, kam komu co zaslati, le jak

si to kdo zaídí sám. Za výše udané ti pány tedy ohlásil jsem už

u Bušaka, aby Koledu 854 poslali do Prahy (k Ehrlichovi), kdež

pak snad už se nalézá. Stran Choceského dovol mi ješt otázku,

nebo nestaí mi pamt. Dal-li Ti tch 5 zl. (nyní mn poslaných)

nyní teprv i už vloni kdys. Nalézám v hlavní knize na listu

Choceského poznamenáno olvkem, že u Tebe složil 8. ervna

852 5 zl., které ale nikde nenalézám zapsané, že jsem je vskutku

obdržel a pokladníkovi 5 odevzdal. Snad Tvá pamt mi ponkud
napomže. Byl by to píspvek býval za 851 a to nyní zaslané

bylo by za 852 a tím ovšem právem by obdržel i letos vyšlou

Koledu (na r[ok] 854).
6

1 Hestia, ecká bohyn domácího krbu, ochránkyn rodiny a obce.

- Hanušova Literatura pislovnictvi slovanského a nmeckého vydána

jako první svazek zamýšlené Bibliotheky slovanského pislovnictvi. Viz list

íslo 102.

8 Zpráva však v tamjši Bilcherschau nepodána.
4 Fr. L. elakovského Mudrosloví národu slovanského ve píslovích.'

Mínn tu rejstík k nmu, který Hanuš pipravoval, ale k nmuž, jak už

eeno, nedošlo.

5 Dr. AI. Pražák. '' O komisionástvi Hanušov viz list ís. 58.

15*
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Text od p. Schmidta 7 obdržel jsem vdn; dám ho Chytilovi,

nebo sám nepodržel jsem žádný exemplár jeho díla. Dílo jeho

bylo ve Vídenských Novinách asi ped 14 dnmi, v Literaturblattu,
s

zesáno pro nedkladnost a nepostaení ani poteb pouze ele-

gantní ani písn vdecké.

Prstýnek ínský i ji-ínský od Luly 9 neobdržel jsem; pro-

tepal jsem celou obálku a nebylo ho nikde. Byl tedy asi pi

zapakování pozapomenutý. Pi stárnoucích a pi zamilovaných

takové poklesky bývají neídké ; chytá-li se Tebe píina prvjší,

anebo v druhé-lis se chytil ? I u mne takové náhody asto se

udávají, a pec nemyslím, že je Milek v stavu už mne hloub

posteliti, le co pokožku drobet podrápnouti. Zatím tedy vzka-

zujou dti Lolu a ostatní dti a nedti zlíbati.

Zprávy koutní z Vídn vzal jsem k soustrastné známosti,

nemén ovšem i nekoutní o rheumatismu Róziným 10 a Gabiným. 11

Bitter ist die Welt und nicht ohne Kandel zu geniefien. Kéž by

se tedy už každému drobet toho pendreku (!) aspo dostal ![....]

Na Tvé schválení vzal jsem k nahlédnutí Weinholdovy Frauen 1 -

a piln, pokud bez rozezání možná, proetl jsem. Ovšem za-

jímavé, pece však pro mne píliš drahé. Nebo cosi tomu schází,

aby se mi v celku a na vždy líbilo. Zajímavé jsou v tom uvedené

historické zlomky a charakteristiky, a ponvadž pravdpodobn
tu knihu máš, mohl bys njaký obraz z ní vybrati pro budoucí

Koledu ; nebo se dá na to hledti lépe a pravji se stanovišt

evropejsko-stedovkého vbec, nežli se stranného, výmezu
národního. A peu pres, jak pan Štúr 18 hledí na národní písn,

pohíchu, maje totiž naped ustanoveno, co má na konec vyjiti,

badá a sestavuje, a by by bylo, jak bylo, konec musí býti, jak

naped ustanoveno. 14

; Ant. Schmitt. Abbildungen der Baualterthamer in Bkmen. Pnut
5 Osterreichische Blátter fr literatur und Kunst. Beilage :ur

reiehisch-kaiserlichen Wiener Zeitung, 1853, str. 291.

v Viluše Hanušovu R Nádherná.

G Nádherná. '-' Vit list ís. 76.

Ludevli štúr. O národních písních a povstech plemen slovanských.

Praha. 18

" Hanuš vyhovil teto iádosti a napsal pro Koledu V. (1855) anonymní

lánky kutturnihistorické, odnášející se k iivotn Renskému, a to J

renského pohlaví k mužskému u rozliných národúv vsdélaných i nevzdlaných'

tstr. 72 80) u lak pati Slovane p píslovích a poekadlich na ienske po

hlaví vúbet a zvláš (sír. 80 90) K fednánl o tom srovnej listy ís. li' 1
-

117 a 122.
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Od knihy ,o paních' skoím zase k paním samým. Lotos

(ávdXano^y5 ve své pozdní oddanosti zdá se mi hoden šetrnosti se

strany mé i naší vbec. Nechtl bych se jí zdáti vystízlivv

syrovým, protože byla tehdy, když jsem já byl opojen, ona

stízlivá. Každá historie má své oprávnní v památce. — Vbec,
ponvadž nadšení moudrosti Hafisovy, kterou hluboce pojímám
a nemohu dosti v úct míti, pec jen má platnost takoka svá-

tení, lekám se v chladné, úzkostlivé chvíle nkdy tragického boje

s mravem i já, zvlášt za as tak farizejských, jak je náš, boje,

pravím, pesáhajícího snad skrovné síly mé, kdyby mla nehoda

dvou odvážlivc na ramenou jediného uváznouti, a totiž, kdo

ml odhodlan spolu nésti, ješt by se obrátil a výitky pikládal.

[ ] Wein, o Schenke, denn zur Bufie wer ich alle Tage

tráger und die Sonne froher Tugend steht mir alle Tage schráger.

Valerie 16 mi píše asto a okazuje straku na vrb. Svátky

prý tráví v Badech 17 u matky. Bu zdráv, a co do onoho nežita

velkého jak tolar, peju Ti, abys byl úpln zase nabyl pra-

pvodní svou istotu a abys radj dostal k Novému roku odkud-

koliv s tisíc tolar i dukát tak velikých jak onen nežit. Quod
felix íaustumque sit.

D. Oškliví-li se Laue tchto ádk filisterství, tož už mne
drobet omluv; ona si dá od Tebe íci. Lotu ekni, že piln cituju

z jejího Hafisa.

113.

J. Helcelet (z M. N. Jedn.) Mat. Mikšíkovi. Brno, 1854 leden 20.

Vyzývá ho, aby pispl spolu s choti do Koledy.

Originál psaný jednatelem Jednoty Skalickým. Helcelet napsal jen svj
podpis a doušku. Brno. Zemský archiv. Bez adresy.

Vaše Blahorodí

!

Ponvadž Národní Jednota pátý roník Koledy vydati obmýšlí,

obracíme se na Vašnost a p[aní] manželku Vaši 1
s uctivou žádostí,

byste Jednotu u vydání tomto pracemi literárními podporovati

aneb jiné Vašnosti známé spisovatele k podobné podpoe vy-

zvati ráili.

a K. Ottová z Ottensteina. — Nedobytelná, nezdolná.
16 V. Olivová. " Baden u Vidn.
1 Veronika Vrbíková, provdaná Mikšiková. pokusila se též literárn

pracovati, podavši nkteré drobnstky již do Týdennika r. 1848.
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lánky do Koledy pijaté honoruje Jednota 12 až do 30 zl.

st. za tištný arch.

Lhta ku zaslání píspvk pro Koledu jest do konce dubna 1854.-'

Pípisy v této záležitosti ratež zaslati na starostu Jednoty

Dra. Helzeleta, c. k. pro[fe]ssora v Brn, ve svatojanské ulici

íslo 457. S povinnou úctou

V Brn dne 20. ledna 1854. editelstvo Národní Jednoty.

Helcelet, starosta. Fr. Skalický, jednatel.

D. Pro usnadní redakce bude nám velmi vdk, byste ráili

už díve oznámiti, jaký lánek mžeme ekati.

114.

J. Helcelet I. J. Hanušovi. [Brno], 1854 únor 7.

Žádá za obstaráni piložených dopisv. Teši ho pro ne-

úspch Literatury pislovnictvi slovanského a nmeckého. Ne-

schvaluje vydání životopisu elakovského z ásti esky, z ásti

nmecky. Koleda vyjde. Expedice knih budiž pohánna lenstvem.

Matice Moravská potvrzena. O K. Ottové z Ottensteina.

Originál. Praha. Museum král. eského. Bez adresy a bez podpisu.

7.12. 1854.

Díve než k tmto ádkm, píteli, pistupuju, napsal jsem

vnit piložené dv psaní, proež dovol mi zkrátka ješt i ten list

Tob napsati, aby takto ty ti nástroje rozliných tón spolen
a harmonicky do Prahy se dostaly, kdežto naped svj part peti,

z ostatních však partesv, mnoho-li se Ti bude líbiti ; potom, co

není pro Tebe, slušn zapee a zprovod za svou adresou. Dopis

Lotv, 1
jejž tuto zodpovídám, došel mne v nedli zárove s Tvým

listem, tak že patrnát mi z toho mezi Várna sympathie vzhledem

na mne; zwei Hcrzcn und ein Schlag!

Nyní k lánkm listu Tvého. Ad vocem Pislovnictvi,8 krím
ramena, schvaluji] budoucn obracení se na praktické, by i ži-

dovské nakladately, aby, nemá-li býti už zisk, škodu radji ne-

pítel trpl než pítel ; ostatn a Ti proto zpomiuka na mne sen

Zde následovalo v listu ješt ,mezl Um mohou sš ale tapoaté u potmi

nedokonené práce pedbitni oxnámit, ale bylo škrtnuto.

' Karolinu I literu : ( Utmstcinu. VI* list ,'is. 102.

Vydánat kniha vlastním nákladem Hanušovým, femui Helcelet p
pjkou.
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nekazí! Na pak by také byli pátelé? Nebude-li však roztrhání

životopisu elakovského 4 na dva kusy, na jeden nmecký a druhý

eský, operace zase píliš umlá, o tom jsem až dosavad ne-

dospl k žádnému úsudku ; aspo ne ku posvdujícímu.

Puncto : Jednota a Koleda, nevím, co mohlo Šemberu po-

hnouti k pochybnostem o Koled?! Já nepochybuju a doufám i
peju co rok lepší obsah a konen i takový odbyt, aby se sama
udržela. Rozšíení 3000 exempl. eské knihy nepodlého obsahu

nebyla by, vru, matná vc. Že T posud nedošlo vyzvání offici-

osní,5 má svj dvod v našich osobních svazcích. Žádám T tedy

ješt jednou výslovn, opat do V. roníku 1855 hodn zajíma-

vých lánk, vlastních a od kohokoliv bys nco dstojného myslil

dosáhnouti.

Co do expedici knih našich na údy, jen a si dávají od

Ehrlich Bušaka pohánti. Nám nelze jinak pomoci. Výminka,

která se stala pro nkteré pražské údy, je více má osobní ob
a nemže býti pravidlem.

Dále stanovy Moravské Matice, gi devant Národní Jednoty,

došly konen vys[okého] potvrzení a jest der Fortbestand des

Vereines Matice Moravská zur Fórderung der bóhmisch-slavischen

Literatur bewilligt. 6 A si pan Vojtch" jen nepipouští šedin.

Jenom etného úastenstva, by fond vzrostl tak daleko, aby úroky

staily více než Koledu vydávati ! Vávrovu ptku obdržel jsem

;

jindy byl zakladatelem plat po 10 zl. Dle stanov nových Matice

Mor. jest v tom rozdíl; zakladatel dostává po 2 exempláích],

inný úd po jednom. S Choceským už je pletka; 8 on však o tom

nepotebuje vdti, nebo pomoci nemže. Budu to musiti vzíti

na sebe. Ad vocem Sini;';
' pkné pozdravení jí a Tob

,
prosit'!

S strany Lotos 10 ješt jednou: nahlídneš z dopisu mého, 11 že

nechci restauraci, ani sejíti se s ní, nemže-li s Vámi více na n-
jakou snesitelnou notu pijíti. Mn jen je jí líto, ponvadž, akoli

zastávám oprávnnosti zvromuk, nenávidím sebemuení a jiné

* Vydán pak už v list 98. zmínný .Život a psobeni Františka Ladislava

elakovského' pouze esky.
" Jako list pedešlý.
8 Viz list ís. 102. Stanovy potvrzeny 29. prosince 18.5.3 a innost Mor.

Nár. Jednoty pestala pak 7. února 1854. Koleda, V (1855), str. 179. Nové sta-

novy uveejnny tamtéž na str. 177—178.

7 AI. V. Šembera.
I Stran lenského píspvku do Mat. Mor.; viz list ís. 112.

'' Rosina Heindlová. ' K. Ottová z Ottensteina.
II Nejspíš z dopisu, který je nahoe zmínn.
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muení bez poteby a konce rozumného. Dokud ona nedovede

spolu s námi celému onomu skandálu se srden zasmáti a o tom

zažertovati, jako když kdo nejsa schopen k tanci pi prvním plesu

upadl, dotud by mi každé setkání s ní nebylo zajisté blahé. Do-

vede-li ale toto, pro by mla býti déle za to trápena, že k poesii

nejsoucí odvážila se pokusiti. Jak se pestane petvaovat, možná-li,

úpln prázdná nebude. Nejlépe vzíti si Grúnwalda. 12 Tot mé
ultimatum.

11 r>.

J. Helcelet D. Slobodovi. Brno, 1854 únor 25.

Stvrzuje píjem herbáe. O nových stanovách Matice Mo-
ravské. Zprávy rodinné. Žádá o sestaveni herbáe pro hospodáskou
stolici techniky.

Originál. Praha. Museum král. eského. Bez adresy.

V Brn 25. února 1854.

Drahý, vzácný píteli

!

Nevím, kam se mi Váš milý poslední dopis podl, že jej na

tu chvíli nijak nalézti nemohu. Zdá se mi však, že jsem Vám
už vdn oznámil obdržení Vašeho posledního herbáe pro Nár.

Jednotu, nyní Matici Moravskou. 1 Stanovy stvrzeny byly asi tak,

jak jsou v letošní Koled 2 otištné, s nepatrnými pídavkami
vzhledem na vnitní správu.

V píštím roníku Koledy se otisknou úpln a zárove pak

tu sazbu dáme zvláš otisknouti ku rozesílání a vyzývání nových

úd, nebo toho pedevším jest poteba, aby s fondem ponkud
vtším se mohlo dle stanov úrokami tolik poíditi, aby i užitek

pozdji mohl k pistoupení do Matice lákati. i už eská litera-

tura má chadnout bez nadje? Údm pispívajícím to, co potud

složili, se bude ítati na úet 50 zl. jakožto povinnosti úda in-
ného a budou pak ostatek na tch 50 zl. dopláceti po roní
Tolik zatím o Matici.

Doma jsme zdrávi a Olha, která se nám 2. íjna m. r. na-

rodila, též prospívá. Doufám, že i Vy, píteli, s milou rodinou

dobrého /draví požíváte.

I" V. Grnwaíd ovdovl úmrtím choti své Josefy, sestry K l

z Ottensteina.

\

'

17.

<iti. V (1855), str. 177 178. /lir patrné mínn njaký nedoch

/ lisí /''•- dopis is. 106 Ani svrchu smint
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Pikládám Vám tuto lístek se seznamem luných a pastev-

ných bylin, dle kterého asi bych Vás žádal, abyste mi sestavil herbá
pro mou oekonomickou kathedru, zaež budu v stavu i njaký ho-

norárek vykázati. Pijmete-li to na sebe, tož Vás žádám, abyste

od každého ísla, možná-li, 2 3 exempláe podal, nebo se ve

škole pi okazování vždy nco i poruší. Piložený seznam 3 ovšem
není písný pedpis, nýbrž jen návrh. Jména rate mimo latinské

a nmecké a eské systematické, kde Vám jaké známé, také prosto-

národní a místní pidati. Doufám, že mé pátelské žádosti laskav

vyhovíte.

Chystáte-li pak nco pro Koledu ? Bude nám každá Vaše

práce vdk. 4

Se srdeným pozdravem Váš starý Helcelet.

116.

J. Helcelet I. J. Hanušovi. [Brno], 1854 duben 25.

Obveselil se humorem Hanušovým. O známých. O rukopisech

pro Koledu, již teba zúžit. Stesk nad osudem rodiny Nmcových.

Originál. Praha. Museum král. eského. Bez adresy a bez podpisu.

25. dubna 1854.

Divil jsem se ovšem, že tak dlouho nepíšeš, i chybilo málo,

že bych T byl popohnal ku konenému ozvání se. Neml však

jsem jinak obzvláštních novinek, jež bych Ti byl sdlil, sám jsa

nevrlý pro velikou zde drahotu, která mne donucuje, celé své

skrovné píjmy na vezdejší chléb vynaložiti, tak že by tém už

bylo zapotebí flandu dáti do zástavy, když si chce lovk sklenici

piva zavdati ; to pestává všecka poesie života. Myslili jsem tedy

,v Praze také není blaze, když nejsou peaze', a že Ti takto asi

rovn není hrub do dopisování. S potšením však peetl jsem

Tvj dopis, v nmžto nebylo nic cítiti jako octové chuti, jak pravíš,

že se bojíš, my že zstaneme na ocet (ýiccycL, ozoz, inde ich ochse,

du ochsest, er, sie, es ochset et adjectivum ochsig), nýbrž ješt

to páchlo bujn jako víno, tak že jsem se ním obveselil. Pi té

píležitosti jsem si toto podobenství doploval : že asi pacholetství

to je sám cukr i epová šáva, láska pak tím pohne jako kvašení;

tu nastává burák, z nhož pak (v manželství) víno, které se

kratší nebo delší léta drží, ano šlechtí, anebo když Tyche jinak

:t Není ho. ' D. Sloboda do Koledy na r. 1855 nepispl.
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to spoádá, konen ocet (humor), anebo se to ped asem v slíz

a kíst zkazí a odleje (francouzské ,blasé').

Do mého tedy sudu, vru, jest poteba dobrým vínem zavdy

doplovati, nebo nenalézaje se v dobrém sklep, je se co báti,

aby se onen ,yKcycT>' nezmohl.

Ad vocem , manželství'; zvdl jsem z psaní Tvého s pot-

šením, že Róza 1 pustila Wintera 2
a chytla se ,toho s kladivem'. :!

Neznaje melodii, na kterou Tvé svatební karmen se zpívá a proto

nemoha Tob s hudbou k nmu sloužiti, posílám Ti z jiného

druhu krásného umní, a ne mou práci, scénu z domácího blahého

života slavného kováe. 4 Ovšem, jest památka jiných také scén ve

slavném tomto manželstv, což by velmi píhodný pedmt podalo

ku vzdlavatelné homilii pro nov zasnoubené Venušky. [
]

Ale dost uksusul Píšeš, že Venuška s kováem odjede do Terstu,

avšak nepíšeš, zdali je to jen cesta líbánková i zdali tam budou

stále pebývati. 5 Dopovz tedy budoucn! Píležitostn jí sdl i mou
gratulaci srdenou. [ ]

Lotos tedy dala pednost Berounu ped Drážany. 7 A což

Karlíek? 8 Šel do Budjovic sám? A mj návrh padl pod stul?"

Co se týká .Slovanských písní' 10 pro Lotos, dovol, abych je

zaopatil na své vlastní útraty, jsem ješt dlužník za Hafise. 11

V ty svátky velkononí ekal jsem Valerii, u>
a dostal konen

psaní, že z toho letos nebude nic [ . . .]

Tvé knihy 13 jsem rozdal a rozdám. Rukopis 14 zaal jsem ísti,

ale teprv jen zaal ; vidím, že do formy jest opravy hojné poteba ;

ale trudná jest do vci, avšak nevyhnutelná. Víc rukopisu ne-

posílej letos.

1 R. Nádherná. Viz list cis. 103 a 109.

/. Selun id ze Sehmidsfelden.
4 Patrn vyobrazeni njaké scény ze života ie/aistOVtt.

./. Schmiá ze Sehmidsfelden byl v Terste trvale jako úedník rak.

nár. banky.

Karolina Ottová z Ottensteina. Viz list cis. 50.

Karel, syn JUDra. V. (iránivalda. potom rada zemského sonda.

" Viz list ís. III. Dr V. Granwald (1812 1885) tehdy po ztroskotání

tvé universitní dráhy vnoval se advokaeii v . Budjovicích, kde horliv

psobil politicky.

'• Ir. I . elakovský, Slovanské národní písni, i. II. lil. Praha
" Viz list is l" 1 '

V Olivová.

Snad Literatura pislovnictvi slovanského a nmeckého.
• / Hanušv do Koledy V Viz list
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Rittersberg žádal už konec bezna odpov, zdali pijmeme
i nepijmeme, a já rukopis t5 teprv v dubnu dostal. Jen a drobet

poká, není tak pilno. Koledu budeme musiti zúžiti letos, máme
poád škodu. Komisionáe musíme vzíti snad jiného, dosavadní 16

byl vzor línosti ; to nám škodilo velmi. Život národní náš jest

mdlý až úzko.

Zdali pak Nmcova záležitost 17 nyní nenajde konec nejnovjší

amnestií? 18 Ta rodina se už nevzmže. Darmo mluvit!

Prstének a jehlici dti dostaly a pozdravujou s laskavým

podkováním.

117.

/. Helcelet 1. J. Hanušovi. [Brno], 1854 kvten 18.

Pro drahotu nelze mu do Vidn jeti. K. Ottové z Otten-

steina psal. Chválí Moleschotta.

Originál. Praha. Museum král. eského. Bez adresy a bez podpisu.

18. kvtna 1854.

Tvj poslední dopis, píteli, v podivném a velmi obojetném

i pohíchu velmi neobojetném položení mne nalezl. [ ] Zlá je

nynjší kostihryzná drahota a suché dno v pokladnici mé soukromé

pro mimoádné píhody, nebo jsem byl nedávno oplatil 300 zl.

šlechetnému svému píteli, malíi a professorovi u Sv. Anny 1 ve

Vídni, Mayerovi, které mi byl bezzištn pjil ped lety, když jsem

doktoroval, nežádaje jich, navzdor mému nabízení zpátky, až prý

je bude potebovati, a nyní je pjil zase mladému svému píteli

co podporu ku prvnímu výletu do svta. — [ ]

Kde, kdy a jak se shledáme, nevím, ana taková pustota

v pokladnici mé a dchody poádné nechtí ani staiti na poteby

bžné! Jestliže by možná bylo, že snad nyní po velkononím po-

15 V Koled V (1855) Rittersberkova píspvku není; patrn práce tu mínná
nebyla pijata, kdežto ,Smil Flaška z Pardubic', zaslaný již díve (viz list

cis. 102) potom byl uveejnn.
16 Firma Buschak a Irrgang, knihkupectví v Brn.
" Jos. Nmec r. 1853 složen s úadu s polovinou služného a od íjna

1854 zastaven mu plat zcela; teprv od poátku roku 1855 mu vypláceno vý-

služné 350 zl. ron.
" Amnestie za píinou satku císae a krále Františka Josefa I.

s Alžbtou, princeznou bavorskou, jenž slaven 24. dubna 1854.

1 C. k. akademické gymnasium.
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ádku s komisionáem Tvým 2 odpadla by asi padesátka pro mne :i

bez rozpoutání nkterého dležitjšího provázku na kolomotivu

Tvé domácnosti, pro mne bylo by to, jako holub se zelenou leto-

rostí v povodni úzkosti pro praotce pijc vína; a zajisté na pouhé

jucundum ani není pomyšlení. Vru, bude-li tak poád drahota

trvati a poteby s dtmi rsti, brzo z nás nezstane jako de

mortuis nil nisi — Beene! Na zajetí do Vídni, jakkoliv bych rád,

nelze rozumn pomysliti, a pece bych se mohl z njaké uznalosti

za to u Valerie 4 tšiti. Avšak mnoho iní láska, a mnohem více

peníze. ,Nejsou peníze bohové, ale jsou velmi milostivy', pekládá

Celakovský a já variantem ekl bych : ,Nejsou peníze všemohoucí,

ale bez nich málo poídíš.' [ ]

Lotos 5 ovšem ješt mi nepsal, jak se domýšlíš, ponvadž
jsem já, ony písn 6 hned nedostav, teprv vera psal. Psaní mé
bylo bez špiek a lahdek a osvdovalo jen mou k ní beze vší

hokosti píze. [....] — Hafise v Hellad 7 nevidl jsem ješt,

snad uvidím. — Hluboce mne dojala kniha od dra Jakfuba]

Moleschotta^ ,Der Kreislauf des Lebens', kterou aby etl

i skladatel .Procházek v oboru životovdy' 9 velmi si peju, a
tím neku, že bych chtl z ní výatky do Koledy!!! Nebo i tu

by platilo ono ,to jsou jahody a to je oech'. Tvá písloví 10 se

mi líbily, jen vypadají, jako by je byl teprv nkdo do eštiny

pekládal, a to ne Celakovský.

Skoda že nejsem v Praze, Laue by se zlíbil Moleschott;

milerád bych jí pi tení byl nápomocen. Vielleicht im Jenseits.

Molešott v bibliothece universitní jisté je.

118.

J. Helcelet I. J. Hanušovi. [Brno], 1854 kvten

Dkuje za penize. Rittersberkovi odpoví. Na prázdniny po-

jede do Alp. o svátcích svatodušních do Kladrub. O známých a

ješt o Moleschottovi.

./. Pospíšil, knihkupci pražský, byl komisionáem Bibliotheky slovan-

ského plslovnictvl

šlo o pjku Helceletovu na vydáni I sv. Bibliotheky. Vis listls. 104.

' V. Olivová K <>'/,>,;: : < >i tenstetna. I list pedešlý.

Hafis in Hellas. Von einem Hadschi Hamburg, 1853 \utorem jest

l Schefer. Str. Vlil • .;//. 89
. Viz list is. 119.

Jakub Vloleschott (1822 1893), fysiolog a materialistický filosofnmecký.
v

I. .1. Hanuš.
1 Jak pati Slované v píslovích a poekadltch na tenské pohlaví vbec

>ldš(: Viz //v/ ís. 112
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Originál. Praha. Museum král. eského. Adresa Hanušovi eská.
Datum razítka pražského 29. kvtna, brnnského není. Bez podpisu.

28/5 854.

Nkde v slovanském Mudrosloví 1
stojí, ale nemohu to na-

spch nalézti, že kdo není bohatým do 36 snad let, už se jím

i pozdji nestane. Jáf patrn vidím, že aspo u mne tak jest; jsemf

pílišným v tom ohledu romantikem. Tvá rychlá zásilka tch
padesáti zlatých, 2 které jsem v poádku obdržel, více mne za-

rmoutila než potšila, když jsem si pomyslil, že se šlechetnému

úmyslu Hudcovu tím takoka kvt uštípl; nebo zajisté to byl

vítaný holoubek pro Lauru, a nyní zase se podobá vrán na

vrb. Vím ovšem, že je Laura jedna tvá polovice a že jí takto

svévoln neublížíš, ale mohlo by se státi, že bys jí tu pjku
po trochách splácel, a to dlá pro hospody veliký rozdíl. Nuž,

jak tedy knhkupec zaplatí, už jen hle i Laue a Hudcovi zadost

uiniti. Mrzím se, že musím já tu býti píinou.

Ritt[ers]b[er]govi povz, že co nejdív mu odpovíme, nebo
bohdejf! musíme naped sami vdti, mnoho-li potebujeme a

mnoho-li zbyde. Jenom naskrze niemné vci mohou se mit um-

gehender Post nazpt poslati. 3

S stran výpravy do Krkonoš nebudu míti podílu letos.

Žádala mne jistá zdejší bohatá paní, abych jí k vli se podvolil

cestu konati do Alp a vzíti [s] sebou jejího 181etého synka.

I slíbil jsem to uiniti, mysle, že darem se projíti v tch krásných

krajích i mn nebude na škodu; ostatn za Mentora cestovati

snad nebude tak poetické jako jindy za Odysseva samého. Nuž,

už jsem slovo dal. Vyjdeme asi 1—2. srpna na 3—4 týdn; za-

mýšlím podél severních hranic Štýrska až do Solné komory a

Salcburku nejvíce pšky putovati, nebo mám úplnou volnost,

urovati smr pouti naší. Pjde-li po mé chuti, zaletíme na konec

i do Mnichova, kamž po glyptothece mám veliké toužení. — Tedy

njak v záiji musíme hledti se my sejíti. Mám toho velikou potebu.

Píšeš, že pro píjezd císav neodjedeš ve svátky; 4 hodláš se

nkomu pedstaviti a doufáš neho obdržeti?

1 Fr. L. elakovského Mudrosloví národu slovanského ve píslovích.'
2 Viz list pedešlý. Na oplacení dluhu padl píspvek H. Hudce.

' Šlo o jeho píspvek do Koledy V ; viz list ís. 116.

* Ve dnech 3.—10. ervna císaští novomanželé pobývali v echách,

hlavn v Praze; tehdy položen také základní kámen chrámu sv. Cyrilla

a Metodje v Karlin.
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Já v tyto svátky budu, slyš, blíže Prahy než Brna, a pec do

Prahy nedojedu. Navštvoval kdys v Holomouci ped asy Tvými
jistý von Platzer, 5 officír od hebcv, mé kollegium a stal se mi

pítelem. Tenf nyní jest inspektorem c[ísaských] dvorských koby-

lích ústavu a pozval mne na letnice do Kladrub u Peloue podí-

vati se na tamjší kobylí pole, což ovšem dvakráte si nedám íci.

Kdyby nebyly svátky tak krátké, že musím ve tvrtek 8/6 už zase

kollegia míti, zahnul bych si k Vám na kapku búka. 6 Nuž, eho
nemžeš míti, nechtj

!

Tvé data o Lotosu 7 ani mne nepekvapují; aspo je pocho-

puju. Jak, aby si konené pece Griinwalda vzala, 8 nevypíchne-li

si on nco jiného v Budjovicích. Mn by se to zdálo nejpiroze-

njším rozvázáním našeho spoleného i spoleenského uzlu. Už
jsem to ekl vloni. — Chladnost mého dopisu nebyla affektace,

nýbrž bezdný v[ýr] 9az vnitního mého poklidu v tu stranu.

Stranu Molešotta nemyslím, že ml na [mysli] 9 materiál k sou-

stav ; líbil se mi prav mužný tón jeho bezohledného káráni

poloviatosti, jeho jadrná klidnost beze všeho licomrství a lži-

pathetického pathosu; zkrátka více forma na mne psobila, než

vc, která jen v podrobnostech mn nového podávati se zdála.

Kalina bude asi velmi rád, že se dostal do Prahy; 10 pro by

nebyl? Zde je jeho neustálosti škoda, které on sám má za celou

Moravu. Jak asi si budete svditi?
Mjte se na všem dobe ,nunc et semper'.

llí).

7. Helcelet 1. J. Hanušovi. [Brno], 1854 erven 13.

Olga zemela. Klepy o Klácelovi. Omlouvá se B. Nmcové.
O sbírce Haf/s in Hellas.

Originál. Praha. Museum král. eského. Bez adresy a bez podpisu.

13./6. 854.

Muj píchod do Brna, 1 píteli, byl neveselý. Pijed asi v */A

h[od]., spchal jsem dom a zazvoniv, zadivil jsem se. že mi bylo

Benjamin šlechtic Platzer, C. A- major a inspektor státních hiebincu
:<e Vídni

'/. nmeckého Bock, Karolina Oti :, tisícina.

114. ' MlStO porušené vvtrienim peeti

Kallina stal se v Praxe radou vrchního soudu i

/ Kladrub ; VÍZ list pedešlý
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bez prodlení otevíno, kdežto jsem pochyboval, budu-li asi za pl
hod[iny] jen uslyšen. Píina byla, že malá Olha byla ode 3 teprv

dní nemocná, ale tžce. Stadium neštovic, kterýma byla štpovaná,

ve kterém se ped osycháním trochu zapálení stává ; pak bhavka,

k tomu njaká zmna mléka matina, protože matce msíné
práv nastalo, a snad zoubky nebo co vlastn : všechno to spletla

Tyche na uzel, ve kterém malá nebožka ješt ve tvrtek na psotník

skonala. Nuž, dokonala živutek velmi šastný ; byia vždy zdráva,

veselá, pkná, každý, kdo ji znal, staí, mladí, cizí i domácí ji milovali

a dlouho se netrápila. eho tedy lze proti tomu namítati ? Stalo

se a odestati se nemže. Konec tedy ei.

Jsem už dosti pokojný zase; jenom že mi málem jaksi ne-

napadá, co bych Ti vlastn ješt psáti mohl. Herež ! tedy klepy

o Duchu,- které mn náhodou tyto dni byly doneseny. Nastala

prý jaksi nová aera u nho, biskupské totiž milosti. Bylo u nich

ve svátky slavné pehlížení ; Duch byl jakýsi ád jejich ústav
z akt ve spisu sestavil a takto velmi vlídného, milostivého uznání

(snad svého obrácení se) obdržel. Byli pítomni všichni z domu;
i Tomáš 3 a druzí odevšad se byli sjeli. Ostatn on sám už celý

nový ád i života zaíná. Do onoho domu na Starém Brn už

nechodí. Tam jest úpln tabula rasa ; dm tam jest prodán, kída

dosti pohoršlivá a sestry jaksi na psu. Má však Kulíšek 4 nový

Klukov, vdoviku jakousi chudobnou a sprostnou prý, ped Ve-

selou kdesi branou, kde se pekává a vaívá, až prý sousedm
divno. Ostatn doma ho tém není nikdy ; ovšem dáváf hodiny.

Tak tedy zní klep. Mnoho-li a jak toho je pravda, nemohu já

zaruiti; a že Ti to tak sdluju, dje se sine ira et studio, a nerad

bych, aby z toho námi pošlo pohoršení. Zajímati T to bude, to

vím a kdybych to nepsal hned, zapomnl bych toho naposledy

;

a to by pece zase škoda byla.

Od Boženy 5 nalezl jsem doma psaní, které mi oznamuje,

že letos nemže pispti ke Koled, ponvadž ,Babika' obšírnjší

vypadla, než z poátku myslila. Odpovídám na její pívtivý list

a lituju, že jsem ji svým zanedbáním snad urazil. Omluv mne, jak

mžeš ; nebyla toho vina ani pýcha anebo stydní se za ni, nýbrž

pouze snad lehkomyslnost, která starcv také nemine, a hlavn

-' M. F. Klácel. T. Bratránek.

4 M. F. Klácel; Klukov. sídlo Feriny Lišáka ve stejnojmenném eposu;

viz list ís. 50.

I'*. Nmcová.
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krátký as a dlouhé hlty slavného boku. 6 Tak jak se onen starý

voják vymlouval, když jej v píkop dopitého Veliký Bedich

zastal : ,Viele Kriege (Kriige) und lange Ziige machen, datf ich

hier liege
!'

Hafisa v Hellad 7 mám [te]
s zde k nahlídnutí, ale žasnu ped

jeho cenou = 4 zl. Jsou v nm ovšem pkné vci, ale mé ctnosti

velmi nebezpené ; avšak naskrz stejn klassický, jak pravý Hafis,

není. Sem tam pece occidentalné, ano nmecké kopýtko ven íhá.

Ješt nevím, mám-li prodat kabát i epici, abych ho mohl sob
koupit. Ostatn, takové vci tou se pknji v pkném kole, jak

stojí psáno: ,Ach, wie schón ist Nacht u[nd] Dámmerschein ! Ach,

wie traulich unser Trinkverein !' Laura Ti poví, jak to zní dále.

Ponvadž nejsem schopen dnes nco plechého ze svého více na-

psati, mj zde na ukázku nkolik veršíku z nho po naší asi chuti:

Jedwedem gekommenen Leide

Setz' einen Jubel entgegen!

Mufist du die Gótter dulden,

Mtissen die Gótter dich dulden,

Láchelnd, wie du dir hilfst!

So in dem ,lángsten Leide':

Dem° Alter, hilf dir erst recht

Durch die góttlichen Gaben,

Die sie noch [Jedem] 10 weihen!

Schónheit, Liebe und Wein

Erfreuen 11 den kráftigen Alten

Mehr als den sturmenden Jungling

Erst mit der Gótter Genufi.

A jinou

:

Schátze genug, Schátze geháuft,

Menschenentzuckende kóstliche Schátze

Quellen herauf aus der Erde Schofi, 12

Tráuíen herab aus dem Gewólk
Jedem Geschlecht ! Allen geschenkt,

Fróhlich und ganz sie all' zu vcrzehren.

' Podle této narážky o fosniji podlé listu následujícího vidti, te HelceUH

xjel, fsa fii o Kladrubech, </<> Prahy, ale na krátký ovšem as, ve

kterém opominul HOVitívití B. NimcOVOU.

fiufis in Hellas. ' Wisto porušené vytržením peeti z listu.

Tisk má .lm\ Wisw uytriené doplnno z tisku.

11 Tisk má .1 rireun'. I isk .dem
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Thor, wer da darbt! Thor, wer sie spart,

Dafi ja die Kinder ... die Enkel nicht darben

!

Thor, wer den Krug Wein nur verláBt

Oder die Handvoll Feigen vom Mahl!

Schátze genug quellen herauf,

Regnen herab jedem Geschlecht —
Schátze genug, Schátze zu viel !

13

120.

J. Helcelet I. J. Hanušovi. [Brno], 1854 ervenec 15.

Omlouvá se, že drive neodepsal. Žádá, aby Hanuš odpo-

vdl V. Olivové. O cest do Alp. Vci komisionáské. O nervose

dra. Pražáka. Pozdravy a t. d.

Originál. Praha. Museum král. eského. Bez adresy a bez podpisu.

15./7. 1854.

Vidím, že Tvoje poslední psaní už je pl msíce staré a že

má váhavá odpov se pomst podobá, což ale mehercle ! není.

Nejsem tak zlý — i snad horší ? Nuž, ml jsem zkoušky a n-
které jiné zamstnání a pokušení, že jsem ani necítil, že už tak

drahn asu uplynulo. Doufám ostatn, že se zimnice už víc o

Tebe nepokoušela, což v tak ohavné letní poasí, jaké jest letoší,

snadno se stává. Peju, že T Jitín vyhojil, jak obyejn.
Vera jsem dostal od Valerie 1

lístek, který Ti zde pikládám

s pátelskou žádostí, abys na otázkové punctum brzo odpovdl
Valerii samé, nebo budeš o té vci dkladnjší vdomosti
míti nežli já, ponvadž na našem uilišti ústav privatdocentv

nemá žádné praxe ani theorie. Na zaslání Sulamity 2 prý už Ti

odepsala, a lituje, že krateji a prchleji, nežli by pála, nebo
naíká a stýská si na neustálitelnou rozptýlenost a tkavost, z ehož
jí mžeš i levity ísti.

Já, tuším, na svou mentorskou pout 3
1. i druhého srpna

z Brna odjedu ; hle tedy i mn ped tím asem odepsati, nebo
v celém srpnu mne v Brn tuším nebude. Pál bych si pi vý-

jezdu a snad i pi návratu nkolik slov s Valerií promluviti, a se

bojím, že mn tu i jinde mj Telemášek 4 mnohdy na závad

lt První kus je ve sbírce Scheferov . 15 na str. 17, druhý . 11 na str. 13.

1 V. Olivová. 2 Píse písni. Viz list ís. 109. 3 Viz list ís. 118.

* Jinoch, jehož byl Helcelet na cest prvodím ; Telemachem zde nazván

podle syna Odysseova.

16
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bude. Mnoho si neslibuju ; co tedy Tyche nadlí dobrého, tím

vdnji pijmu. Co pak jest s Tvou cestou do Vídn? O ministrovi 5

nevím víc, než co v novinách ítám, že totiž dnes i tyto dni

do Vídn s cesty se vrátil. Kdybys ku konci toho msíce zajel

do Vídn, tšilo by mne s Tebou se tam shledati, a pro velikou

nedokavost Telemáškovu sotvy pes den se nyní budu moci tam

pozdržeti. Snad na zpátení cest, kdež by jemu snad do Vídn
matka naproti pijela a s sebou do Brna ho vzala, mohl bych pak

ve Vídni sám zstati a po složené mentorské dstojnosti sob na

nkolik dní pooddechnouti. Nuž, žel bohu, lidé tak bez penz,

jako my, nemohou na tak dlouhou budoucnost pranieho sob
umiovati; jediné, co jim zbývá, jest svoboda, nabídnutého dobrého

okamžení za kštici uchvátiti. Nestarejme se tedy; ponechejme to

á-fáftr) vjyrr

Že jsme sob ne vše a ne dosti ve svatodušn svátky po-

vdli, cítím sám dobe a pedvídal jsem; a listm ani nelze,

ani není radno vše sviti [—

]

S p. Kovaíkem dobe jsi udlal, žes mu dal Koledu Pouchlého;

až se ten najde zase, dá se mu jiná. Jiných vci letos Kovaík

nedostane. 6 Sládkovi Dakovi, mžeš-li, ovšem pošli balík, který

u Tebe je. S Bušakem co komisionaem se rozejdeme letos; bodej

bychom lépe trefili a brzo do poádku pišli!

Dr. Pražák má to neštstí, že od namáhavého pracování tak

si mozek pedráždil, že musil na 8 nedl na cesty, a navrátiv se

a ješt nemoha dost malikou práci vydržeti bez velikých hlavy

bolestí a nespaní, musel zase odjeti, a sice do Graefenberku. Bylo

by ho velmi škoda, kdyby se neml náležit vyléiti. 7

[ ] Bu zdráv a hodný a piš mi ješt im Diesseits.

121.

J. Helceleí I. J. Hanušovi. [Brno]. 1854 zái 10.

Zpráva o prázdninové cest. Rád by se setkal ješt s Ha-

nušem ve Vídni. O vcech rodinných. Pikládá list B. Nn:
Pozdrav a t. d.

Originál Praha. MuteUlti král. éetkého. Bet adresy a br: podpisu.

i lrab,- Lev I hun. Jako (len Matice M
IV: list it. 126,
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10. zárije 1854.

Byl jsem tedy, píteli, ve Mnichov. Nevím, mám-li íci,

v tomto sídle hellenských boh, kterým jsem zase jednou (ve

glyptothece) tváí v tvá patil, i v tomto zídle ambrosie chmelové,

kterou jsem s pobožným života oblažením cucal, ili konen
v této výstav nmeckého prmyslu a moderního moru (cholery);

zkrátka, byl jsem a juž nejsem a musím jen litovati, že cholera

a mj Telemach 1 spolen se piinili, abych ani hellenských

bohv, ani bavorského piva, aniže nmeckého prmyslu, neku
nepebral, nýbrž se nenasytil. Meškali jsme tam jen tyry dni,

a to jen omylem. Nebo minuli jsme se v Salcburku s dopisem

od matky Telemáškovy, které nám pro choleru co nejpísnji za-

kazovalo cestu do Mnichova, tak že, když pak od nás psaní

z Mnichova do Brna došlo, ubohá zrovna omdlela, a procitnuvši

zoufati sob a nebožtíka synáka oplakávati nepestala, až jsem jí

ho živého a bez cholery do Brna nazpt pivezl a v náru vložil.

Spšnost naší zpáten cesty byla tak prudká, že po parolodi

v sobotu 2. t. m. do Vídn dorazivše, hned nazejtí ráno jsme

po železnici dále k Brnu chvátali a tak dlouhochvilné pouti šastný

konec uinili. Tak jsem se s Tebou tedy ve Vídni nemohl ani

umluviti ani sejíti, ano nebyv už tém od 2 let ve Vídni, musel

jsem nechati tolika milých známých a pátel nenavštívených, tak

že mi zbyla veliká náklonnost okolo 15. t. m. ješt na pár dní se

tam navrátiti, nebo mimo pátel ml bych tam i poízení pro-

saických. Jediný nedostatek penz, tento stín mých starých dn,
mne ponkud ješt drží a pekáží. Nebyl-lis tam tedy až posud

a musíš-li i míníš-li tam pece dojeti, bylo by to velmi radostné,

aspo tam se spolu sejíti, nebo v Praze se už letos neuvidíme.

Dojedu-li ve skutku do Vídn, jak si peju, dovím se u Tvé

p. tchyn 3 o Tob. Pomeškání mé ve Vídni nanejdél s týden

mže trvati.

Pede mnou leží Tvj poslední dopis ze dne 23. ervence

a v nm žalozpvy o nedostatku literárných výdlk a o pomíje-

jínosti penz, což v prsou mých citu plný soustrastný ohlas vzbu-

zuje. Ubohou Milu 3
s její nehodou v Jitín srden lituju, jsem

ale pesvden, že její mladistvý vk a Praha snad už nyní vše

úpln vyrovnaly a nahradily. Ten vezdejší chlebíek všeho druhu,

1 Viz list pedešlý. 2 Viléma Nádherná.

3 Emilie Hanušova jsouc chudokrevná byla špatn léena; léka ješt jí

krve odebíral.

16*
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z nhož se krev vaí, jest beztoho dost vzácný a drahý, a když

ho lovkovi trulanti ješt vycedjí, jesti to zajisté k omrzení.

Nuž, co se stalo, nemže se odestati. Šastná je mládež, která tak

snadno nahrazuje.

Srdené pozdravení Laue a celé Tvé rodin; lituju, že nám
letos nebylo páno, více spolu pobýti. Pojedeš-li do Vídn nebo

nepojedeš-li, vždycky brzo mi piš, abych zase drobet o Vás zvdl;
nebo juž je dlouho pes msíc, co jsme si naposledy psali. U mne
jsou tak tak zdrávi; Ctibor se bude tento týden hlásiti do 1. školy

do gymnasium. Uvidíme, jak to pjde!

V Tvém posledním psaní byla i cedulka tištná a na ní pod-

trhnutá kniha ,Nonne, Des Pfarrers Harfenspiel'. 4 Zapomnl jsi asi

o tom v psaní se zmíniti; i jaký v tom leží vtip?

Božen 5 pikládám list, a nevím, jak si s ní poínati; léta

nás od sebe odlouily až k nepoznání. Jsem vskutku o tolik se-

stárnul a se zkazil, jak ona myslí, že nejsem; rohy, myslím, že

mi nenarosily, ale trkavosti co den pibývá, jako pi angelích

padlých.

[ ] Bu zdráv a piš brzo!

122.

J. Helcelet I. J. Hanušovi. [Brno], 1854 íjen 14.

Posila Koledy. Koleda byla ztenena a Matice Moravská
chadne. O vcech rodinných. Konec korrespondence s V. Olivovou.

Originál. Praha. Museum král. eského. Bez adresy a bez podpisu.

Dne 14. íjna 1854.

Posílám a uvaluju zde, píteli, na Tebe balík potištného

papíru s blahou dvrou, že se té rány nelekneš a s obvyklou

ochotností Matici Moravské a nkolika jejím údm tu obt pineseš,

postarati se o rozehnání toho balíku. Jsout to Koledy na r. 855

a sice: jedny v obálkách pro redakce 1. Lumíra, 2. Pražských

Novin, 3. asopisu Cesk[ého) Museum, 4. Posla z Budce, 5. Tý-

dennfka Hospodáského (Kodyma), jichž T prosím, s možným
pospchem odevzdati; druhé pak bez obálek pro údy, jichž

jména na každé Koled jsou napsané, údm zakladatelm po 2

výtiskách, Údm inným po 1 výtisku dle nových stanov. Pro

.«•;;. 1840. Autorem Jest Jan Jindich Kristián Nonnt, H
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Pouchlého neposílám, nevda, zdali by ho v Praze došla. Nový
náš komisioná, ,knhkupectví Nitsche a Grosse v Brn', jemuž

nebe ra kroky komisionáské valnji požehnati než lenochm
pedešlým, jest v Praze ve spojení s V. Hessem, knhkupcem
v Karlovské i Jesuitské ulici, kdež tedy se hlaste všichni, kdož

ješt nco na Matiiným komisionástvu požadovati mají. Též

obdržíš Koledu v obálce na p[aní] Pichlovou, 1 kterou mžeš snad

(t. Koledu) odbýti píležitostn pi njaké sklenici bavorského

u Vaky, 2 kdež tuším snadno lze jest s p. manželem se potkati.

Necha slouží ku zdraví ! Dále výtisk i pro Tebe, ubohý ! I lísteek

pro p. Rittersberga, a si je v Praze nebo jinde ; ty budeš snadno

moci doplniti adresu a list odeslati. A takto dosti o bemenu, které

já na T uvaluju.

Zárove pak flastr, ale žel, maliký na takovou ránu, po-

sílám co doušku pipojenou tmto ádkm, to jest honorár za

Tvou práci 5 do té Koledy, a sice po odrážce 5 zl. Šebkových,

které jsou za Tebou, 21 zl. 46 kr. Prosím, odepiš mi brzo, že jsi

vše, jak náleží, obdržel. Udlali jsme Koledu menší, ponvadž
cenu zvýšiti a pi starém jejím objemu beze škody obstáti jsme

si netroufali. Lituju, že jsme na míst jedné Chocholouškovy 4

povídky nevzali Rittersbergovu ,Smil Flaška z Pardubic'. 5 Báli

jsme se, že nevyjdeme s místem, a pak jsme tam musili nabiti,

kde co; tolik se tch sloupc do našeho formátu vejde. Lid ani neví,

jak to lacino kupuje. Žádám v piloženém lístku Rittersberga, by

nám onu tak dlouho od nás zadržovanou povídku už i ponechal

na budoucí roník, kde se ji pijmouti výslovn zavazujeme. Proto

neposílám rukopis, ponvadž bychom ješt jednou porto platiti musili,

kdyby nám ho ješt jednou poslal. Jinak, chce-li ho, pošlu ho

hned. Ostatn Matice Moravská vzdor jejího mladého vku vi-
hled chadne; nevím, je-li to tak nazvaná Entwickelungskrankheit

ženská a petrvá-li ji i je to pedasný marasmus.

Co se týká ostatných bemen, které Tob Tyche doma uva-

lovala, lituju T a Lauru srden, a doufám pece, jak i upímn
peju, že zase brzo zasvitne post nubila Phoebus. Žes dal Vaška' 1

do Jitína, schvaluju; myslím, že mu tam bude lépe sloužiti než

1 Frant. Bohunka Pichlová (Marie acká), básníka eská (1811— 1882),

cho MUDra Jos. Bojislava Pichla.

- Pražský tehdy oblíbený restaurant.
3 Viz list ís. 112.

* Námluvy Oldichovy a Dvr krále Václava.
8 Viz list ís. 102. 6 Vladislav, syn Hanušv.
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Milci, která doufám nyní bude jak náleží rozkvítat. Ctibor vstoupil

nyní do první latinky ; nevím, jak to pjde. Má jisté schopnosti,

ale pramálo solidního zpracování toho, co vnímá, a tém jen

náhodou to neb ono v krev a tlo pijímá. Snad ti chlapci pozdj

teprv dozrají ; k emu ? Kdož to mže pedpovídat ?

Božena vystoupila ze školy a zaal jsem já drobet s ní

,humaniora' pracovat. Poznáš-li nkdy njakou píhodnou k tomu

knihu nedrahou, dej mi o ní vdomost. Škoda, že nás nespojuje

njaký spolený teba Holomouc, mohlo by se všelicos spojenými

silami i rozkošnji odbývat.

Ve Vídni nalezl jsem vše plno svatebního zanícení. 7 Nevím, jak

se mžeš ješt tak na Otilii
8 zadurdit, že tak vztekle baží po svém

zaopatení? Paní Robertova 9 se tehdy ekala na každou chvíli

do kouta ; nyní tuším už to bude odbyto. Kloti s Ortnerem vídal

jsem s nkolikrát u paní mámy. 10 Jesti vždy ješt moudrá a dlá

se dosti šastnou, a bych jí byl pál, býti ješt šastnjší. Gábi 11

tone v oekávání blahých vcí, ježto pijíti mají, a dobe vypadá.

Klementina 12 v tiché jasnosti plyne nad tím svtem potácejícím

se, a paní máma tší se a je spokojená, že vše pece tak dobe
vyšlo. O Róze 13 zprávy samy zlaté; obávám se, aby na svt
tomto nestálém takové blaho mohlo dlouho trvati. Hle, kletba té

naší starcovské zkušenosti, že kde není trampoty pítomné, teseme

se ped budoucími.

Valerii 14 jsem navštívil v Badech. V dopisech našich nastala

v poslední dob dissonance, kterou osobní obcování nezladilo

;

i prohlásil jsem za radno, petrhnouti dopisování naše. Pohešovala

mit peinlichem Eindrucke v posledním mém listu (zdali jsem ji

dobe vyrozuml) pathos, a tot zboží, které nelze zjednati po

vli ; zkrátka, zdálo se mi, že jsme si nerozumli tehdy, kdy se

nám tak harmonické srozumní v naší korrespondenci zdálo, a

poznavše jednou neshodu, pouhým popsaným papírem vyrovnati

se to nedá. Jinak snad by bylo pi delším listním obcovaní.

Ostatn tuším, že i Sardanapalský luxus, ve kterým ona

plyne, hledajíc si vymyšlených nesnází v nedostatku opravdivých,

; Ze Slastných satku v rodin Nádherných.

I ). Steffalová, dcera Ant. Kotlinové, provdané Steffalooé.

ChOÍ Roberta Nádherného. lu Tchyn Hanušova.
11 Gabriela Nádherná, provdaná Tennerox

K. Nádherná.
11 R. Nádherná, provdánu ta Jindicha Schmida ze Schmidsfelden.
" r. Oliv
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a bahno, ve kterým našinec bede, jsou dva tak nestejné živly,

že jich obyvatelé jen takka zázrakem k sob svditi mohou.

I matku Valeriinu vidl jsem, která jsouc spolenicí Wertheimsteinové, 15

dobe sob v té sfée líbí se; dcee však, zdá se, byla milejší ze

zdálí než tak z blízka. Jen jsem zrovna do pedsíní tchto lidí pi-

ichl, ale jest mi, jak by mn tam jak náleží blaho býti nechtlo.

Kdybys náhodou Valerii psal, nezmiuj se o této mé pátel-

ské zpovdi.

Mj se dobe, piš mi brzo; budu se tšit, zvím-li, že se

k Vám zdraví všeobecné navrátilo a mrano mrzutosti na nebi

Tvé mysli zase se rozebralo. Nedejme se!

123.

/. Helcelet I. J. Hanušovi. [Brno], 1854 listopad 10.

Komise z Koledy. Lituje nedostatku, jež oba svírá, chválí

tlocvik. Zprávy rodinné. Spis Hanušových nelze prodati. O státní

pjce. O Bratránkovi at.d.

Originál. Praha. Museum král. eského. Bez adresy a bez podpisu.

Dne 10. listopadu 1854.

Posílám Ti zde, milý píteli, 2 Koledy na r[ok] 855, jednu

pro Boženu 1 a druhou pro Siny. 2 Odevzdej píležitostn a vzkaz

zde mou úctu, tam mé pátelské pozdravení. Též zde pikládám

list pro Rittersberga, jejž odevzdej bezpen
;
jest v nm dležitá

douška. Také ješt vzhledem na onehdy Tob došlý pipiš pro

p[aní] Pichlovou 3 pipomínám, že v nim nkolik zlatých jest za

peklad povídky, kterou jsme do Koledy vzali. 4

To tedy jsou officiosa. Nyní ku pátelské ásti naší korres-

pondence. Pjdu podle poádku, jaký jest v Tvém posledním do-

pisu ode 22. pedešlého msíce. Že Ti tch nkolik zl[atých] pišlo

jako Mesiáš, lituju velmi, vida zvlášt, že Tvj humor jaksi sklíen

klesá pod tolika zkouškami. Bodej, píteli, trpívám i já na tu

15 Prmyslnická a bankéská rodina vídeských Wertheimstein byla

v pátelských stycích zvlášt s Fr. Tomášem Bratránkem.

1 B. Nmcová. - R. Meindlová v Jiín.
- Viz list pedešlý.
4 J. Boulilyho Ti numera, povídka elící proti loterii. Koleda, V (1855),

str. 107—111.
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misre, ale nemá to býti! Když nás Tyche odsoudila do bidáctví,

hleme si též opatiti té lehkovážnosti, která nuzákovi slouží

v zim za pláš a v noci za podušku i pokrývku. Zármutkem
pole nesjezdíš a slzami ne druha potšíš. Vímf, že k tomu Hafis

bere dva rubíny: jeden vína (boku), druhý rtú dívích, a že obojího

bez penz hrub nelze dostati. [ ] Ale jen se ješt nedejme, snad

ješt kdysi na chvíli bude lépe. Škoda pece by byla, aby nám ta

trocha mozku mla ped asem zmknout. Schvaluju Ti velmi, žes

ku gymnastice se navrátil. Lépe se spí a lépe ta žebrácká potrava

v lidskou krev promuje. Ovšem ti turnmisti naší doby to jaksi

uen a suše provozujou, an u Hellenv mli jen patero cvikúv

a pece tak pemnoho tím poídili. Nuže, v nouzi je málo vždy

lepší než nic. Pokud možná si tím ten zbytek mladistvosti za-

chovávejme; lovk jí nkdy znenadání mže potebovati. I mn
se na vše strany tak nedostává, že jsem musil u Ctibora uení
na fortepiano petrhnout, a velmi nerad, aspo na as. Avšak ne-

vycházíme poádn ani jeden msíc a Marie pece umí skrbiti jak

náleží a já kde co už sob upírám.

Ad vocem Eitelberger: Tvého pojednání o Koled ve Víden-

ských Novinách neb jinde darmo oekávám; i kde, myslíš, že to

uveejniti má? 5 Puncto Valerie: 6 Naše rozejití nebylo tak úplné,

jak si je snad myslíš[ . . .], Rózu 7 píliš písn odsuzuješ, by i na

spisech paní Pfeifferové 8 zalíbení nacházela! Já jich neetl, nemohu
však pochybovat, aby vci samy, mimo formu, nemly míti svou

zajímavost, kterou tenáka do nich vkládá.

Porro: Antikvára zde není; knhkupci, jimž jsem o antikvár-

ském návrhu s Tvou ,Kulturgeschichte' 9
a ,Píslovnictven 10 po-

vídal, nechtjí nieho slyšeti. Pro ty vci prý nyní nejsou asy.
Strpení tedy, píteli! Jenom zpomínkou na mne 11 nedej si mozek
zmkovat. Hlavní škoda, že ta padesátka nebyla za geniálnjš

píležitostí sublimována. Vždyf dláme nyní národní pjkou

Vyšlo anonymn v Osterreichische Bltter fr Literatur unci Kunst.

Bellage tur Wiener Zeitung, 1854. str. 300 ; Eitelberger byl redaktorem tohoto

pitu.

V. Olivová. R. Nádherná.

Charlotta Blrch-Pfelfferová (1800 1868), dramatická spisovatelku n-
mecká, Jejíž p&SOblvé kusy bez valné ceny aesthetické a pvodnosti docházely

hojné obliby.

» Viz list ti "' VI* list ,'is. 102.

Zbytek dluhu Hanušova Heleeletovt na vydáni literatury pt

slovanského u nmeckého. VI* list ÍS HL1 a 101
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kapitály. 12 Mnoho-li pak jsi Ty pjil? Já pjil 240 zl. podle vypo-

ítání mne došlého. B[ra]t[ráne]k letos v prázdniny zde nebyl.

Byl zde na svatodušní svátky, kdež biskup jejich klášter prohlížel,

a provázel prý pak biskupa ku podobné klášterní pehlídce jakožto

aktuarius i jakési jiné organon do Krakova. Na letnice byl tehdy

i ve Vídni; Valer[ie] pak jej nalezla neveselého.

Huberta 13 v Hradci pozdravuj. Nemla-li pak by se jemu

snad jeho Koleda (2 exempl.) snad do Prahy k Tob poslati? [ 1

ím Louis 14 zase do Holomouce odjel, nevím i nerozumím.

Na vždy?

A tak tedy konec. Bute zdrávi ; víc se nemrz, než co po-

mže, a piš mi zase brzo!

124.

/. Vojáek J. Helceletovi. Beš Litevský, 1854 listopad 26.

Omlouvá se, že nepijel do Brna. Popis cesty. O hudb
polské. Beš a kraj bešský. Tší se na cestu do další Rusi.

O svém postaveni a hudebním zamstnáni. Vzpomínky na Brno

a t. d. Zasílá píse ruskou.

Originál. Brno. M. Helcelet. Bez adresy.

Pane doktore ! Drahý píteli

!

Jest tomu nkolik msícv, co jsem chtl zajeti do Brna,

bych pedn uvidl ješt ped mým odjezdem msto, které pro

mne chová nejsladší ba i nejtrpí památky mého ješt posud krát-

kého žití,
1 pak bych se shledal s osobami, jejichž osud s mým

vlastním spíznn, bohdá i zstane. Nuž ale píiny rzné, jich

zde uvádt by bylo marné, mne zdržovaly návštvu onu snad až

nkdy vyplnit; ba i prosté písemné díky za ochotnost Vášu jste

neobdržel ode mne, tšícího se nadjí, že Vám písmo až z Ruska

samého milejším bude. Sám se piznáte, že lovk, pobyvší teprv

nkolik msícv v zemi cize, neznavše ani z popisu dobe a dle

pravdy ni mravy lidu, ni jeho snahy, ni jeho jazyk, nemože si tak

skoro pisvojiti známost dostatenou toho všeho; proež, co já

zde napíšu, pijmtež za dojem první, ne vždy prostý pedsudkv.

12 Subskripce na státní dluhopisy z r. 1854 v sum 500 milí. zlatých.

13 H. Hudec. " AI. Kallina. Viz list ís. 118.

1 Is.nác Kašpar Vojáek narodil se r. 1825 ve Zlín na Morav.
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Pejeda prusko-slezské hory, nacházel jsem se opt na zemi

rakouského cárství, t. j. v Polské Šakové; odtud po pehlídce mé
podražné jsme (nás nkolik) vjeli do hor ruského Polska. Dráha

varšavská vede pes krajiny pusté, zarostlé sosnovým lesem. Krom
domík stanciových, kde obyejn nkolik židv ekalo na vlak,

nebylo vidt brzo nijakých lidí, nijakých chalup vyjma nkolik

bídných selských chatrí sem a tam rozstavených mezi málo ješt

bídnjšími rolami. — Mn bylo smutno a teskno. —
Tím více jsem byl upoután mstem astochovou s jejím

velikým klášterem. Zastaviti jsem se nemohl. My jeli dále. Ona
pustost a neladnosf juž vece nebyla vidná ; zdála se mn vtší

lidnatost. Pak pišel Piotrkov, úhledné místo. Varšava jest veliká.

Ulice l

/a hod[iny] dlouhé. Pedmsta, obývané židami dobe smý-

šlejícími, mají domky z vtšího díla ze deva. Jejich obyvatelé se

ale plazí pod arkami, po stupách palácových, na nž Varšava

bohatá jest. Onen obraz: bída podle rozkoši ješt se vším

nezmizel. Paláce varšavské jsou co do stavby znamenitjší než tch
nkolik vídeských. Nejskvostnjší mohou být kn[ížete] Paskvia"
nad Vislou u mostu a palác Sasky 3 (nyní kn. Gorakova) 4

s velikou

zahradou. V Lázekách 5 uvidt palác cárský, arénu stálou a bota-

nickou zahradu. V druhou stranu msta pevnost Alexandrinskou

s pomníkem Alexandrovým, obelisk vyšší brnnského, z uhunu.'

Divadla jsou dv: menší pro prostonárodní hry polské, veliké pro

ballet výborný a operu míchanou (t. j. cize zpvkyn zpívají

italiánsky a tamjší zpvci polsky!)

Já jsem zpozoroval, že Poláci mají hru na housle radj než

všelikou jinou hudbu. Také znamenitosti hudebnické jsou brzo

všecky cize až na houslisty. Za to tito jsou pevýborní a Poláci

rození. Hra jich jmá mnoho mkkosti i zádumivosti ; i obecenstvo

polské si zná vybrati tyto vlastnosti uprosted bravourních, umlých
pasáž. Jaký rozdíl mezi mazurkou, hranou ve ponmilém Lvov
a zde! Podivuhodné jest to, že pi he víceronástrojné i ten kontra-

basista svým prostým základním tónem sprovázi city prvního

liuin Fedorovi Paskvi i!7s_}

1856), vojevdce ruský, který i

votlall odboj Polák, dobyv Varšavy, jmenován byl knížetem varšavským.
Sasky palat, díve sídlo král polských ze taského rodu.

1 Mích. Dimltrijevl Gorakov, guvernér varšavský, jehoi syn byl

WchallovU Gorakov, státník ruský (1798

'iki.

Obelisk o sadech na Františkovi, postavený stavy moravskými na

rantiška I. Cuhun, rus. m > i > ni., litina.
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houslisty a snaží se svými nestrojnými struny k dojmu dopomocti.
— Proto ale nevte, že by jenom takoví hudbai zde byli — jsou

zde jiné orkestry, s trumpetkami a klarinetkami, jenž provozují

podle západní módy materiální hudbu na místech, kde se scházívá

varšavská bourgeoisie, t. j. Nmci a židé se štítami polsko-ruskými

a Buchhaltung-em nmeckým. (Onehda jsme dostali až do Blo-
ruska od prvního sedláe varš[avského] na dotaz slovanský od-

pov nmeckou.) e úední v Polsku (starém) jest polská. Pošty

ruské jsou upravenjší než rakouské. Jízda mn se zdála rychlá,

Velkorusm se nelíbí.

Silnica varšavsko-ruská jest asi taková jako brnnsko-olo-

moucká, dobe vyíslena stolbami. 7

Beš Litevský, kde já bydlím, jest ohromná tvrz u slití

dvch sudonosných s ek, Buga a Muchavca, a uprosted nepe-

hlídných moál, nedaleko Blovžské poušt, 9 kde se chovajú

zubry. Msto má 3 pedmsta 1

/ i míle od msta vzdálené a židami

naplnné; patí k gubfernii] grodeské, která byla pod žezlem

ruským, litevským, polským, až konen zas v Rusku. Lidu e
má nejvc podoby s maloruským v Halii a lid sám jest víry

sjednocené, ale s ruskou. Šlechticové jsou Poláci.

Sám kraj na ece Muchávci má jméno Polesí a jest nej-

bídnjší v celém 6. dílu svta — Rusku. Ani prmysl nijaký ne-

hromadí poklady, ani zem není úrodná, ani ovocnictví nevzdlává

se, ani skotství nekvete. Nejlépe to vidt zde na sedláku, jaká

cena se má dávaf kraji! Za to vidím každotýdn ne[s]íslný ad
vozík od Moskvy picházet, naložených nádobnostmi vojenskými

a tažených jedným koníkem. Nevím, mám-li obdivovat kon neb

oné dva, ti mužíky, jenž ídí celý ten vlak. Tak pkný je koník,

tak obrovský je mužík. A kdož jest tento mužík? — Pohnek ro-

botníka, kterému dovoleno jistý as na výdlky jíti. Zdejší Polesák

nemže vzbudit závist v nikom — za to ale se zde mluví o té

pravé Rusi (t. j. od eky Dnpra až za Ural) jako o zaslíbené

zemi, kde bohatstvo v chleb, v kvasu, v masi, v obchod po

ekách, v stíbe i zlat. Vbec mže se ícti, pokud židé bývají

— špína, vši, bída, lanost a tím nedvra; a protiv tomuto zdá

se býti ostatní Rusko rájem.

Proež nedivte se, jestli uslyšíte v krátkém asu (dá-li Bh
zdraví a lidé pízn), že jsem dálej ušel do Ruska. Za první,

" cto.iót,, milník. ' Z rus. cyaa, lodi.

'•' Prales v gubernii grodeské, pojmenovaný od královského loveckého

zámku tamního.
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pohlednte na mapu, zdali nejsem teprva jenom u brány; za druhé,

mže-li mne upokojiti jediné poslouchání náeí slovanského,

nemoha spojiti city mé s city obecními? Vzájemnost naša na

behách eky Bugu své stany nerozložila. Nelituju, že nejsu Fran-

couz galanthomme, ale to vím, že by mn, buaci ním, dukáty

sypali ! Rád bych vidl ruský Babylon, Iléiepy, ale nebažím po

nm. Radj bych ale — vedere Moskvu, e poi — vedere Volgu! —
KdaTH povídajú, že prý v Moskv hoí! Ba musí hoet, my tu

až na hranici plamen cítíme, jenom že nás nepálí s bolesfou.

Pa^yi ca Ayma moh! Hko ce .aoópo ecTt!

Jsem uitelem hudby u plukovníka CaMCOHOBa, který se ženil

na seste generála Alexeja Lvova. 10 Plukovník jest veliký a rozumný

stelec; nic ho netší jen zábava lovecká. Ona — veliká hudebnica

z školy nmecké i zpívá také italiánsky kanzonetty, francouzské ro-

mance, ba i poMaHcu s ruským textem, kdežto já si s nkterýma
dstojníkami ruské prostonárodní pohrávám.— Sbírám piln zajímavé

písn i uím se piln ruskému jazyku, bych pistoupit mohl k uení
církevního jazyka, bez kterého nelz[e] se obejíti pi studiech církevní

hudby, která jak v západní Europ, tak i zde základ všeho hudeb-

ního uení jest. Generál Ajencefi OejiopoBHib .IbBOBi jest zárove
editelem petrohradské papežské 11 zpvecké kapele. Znamenitý

lánek (manuskript) hrabte Tolstého 12 o devní církevní hudb
ruské juž mám v ruce a opisuju. K tomu mn pomohla naša plu-

kovnica. Tímto prostedkováním též mn možná bude poslat

Opery A. F. Lvova 13 v partitue do Brna, jestli tam na nich

záleženo bude. Zvláš PyccKiií MyjKHiKT) by se hodil, ponvadž
je krátký a velmi lehký. Text by se musel peložit. Toto zkazuju

kapelníku panu Nesvadbovi — doufám, že on si prácu dá, by nco
nového ml, vždy ho to nic stát nebude!

Každý lovk má njaké známé, pítele, druhy. Já jsem ale

jenom v Brn žil, proež, mám-li já m njaké druhy, jenom
tam jich hledat musím a doufám, že ti, s nimiž jsem tu výloun
žil, mne v pamti nositi budou navždy, jak já jich na srdci. Jména
Hdzelet, Macenaur, Sankot, Prúdek, Hýbl, 14 KJácel, Táborský. 1

'" Aleksj Fedorovi Lvov (1799 1870), hudební skladatel ruský, editel

cárské dvorní pvecké kapely kostelní, od nhož /< nápv ruské hymny.
" Patrn pepis místo cárské*,
11 Theofil Mat Tolstoj, skladatel a hudební kritik ruský.

Bianca, Undlna, Ruský mužiek, Varvara; ladná i nich ned
valného úspchu. " Neznámá osoba.

Ir Táborský, ingrOSSiSta C k. statni útárny v Brn.
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Zapletale, 16 Pražák, Mikšíek, Terebelský Fr.,
17 Bílka, 18 Nedopilé, 19

Rozehnal, 20 Winter,31 Hron, 22 Blažíek, 23 Matuška bystrcký, 24 Ludikar, 25

Mráek, 26 Pytlík*27 atd. jsou mn nezapomnítelné. P. Hanku praž-

ského nechá pozdravovat OeoAopi. QeoAopoBHib .IbBOB-b. 28 Já taktéž

pozdravuji! uctiv Vášu paní manželku i s milýma dtmi.

Na Jednotu 29 a divadlo30 pošlu, až zákaz pestane, zatím to

rate njak zprostedkovat.

Zdraví moje jest stálejší než v Brn. 8/20 listop[adu] padal

první snh, ale roztál. Nyní zas máme teplou podzimní pohodu.
— Kyrysníci z gardy šli pes Beš! Br! K toliký jako u násk
i s kyrysaem ! Puškinv 31 syn se stavil u nás, on jest dstojníkem
v gard. Naškrábal jsem dost! Zstávejte s Bohem!

Váš navždy HrHaTUH KacnapoBHit BoaieirL.

V Beš[i] Litevském dne 14/26 listopadu 1854.

A monsieur le colonnel Eugéne de Samsonov a B[eš] en Russie.

4jih nepeiami MrHaiiio BoaiKy.

Koním moje písmo psnikou, která nás juž kolikrát mile

zabavila; doufám, že se její zvuky brzo a i v brnnských salonách

rozléhat budou:

16 Fr. Zapletal, soudní adjunkt státního zastupitelství v Brn, a druhý

asi Jos. Zapletal ve Vyškov.
17 Viz list ís. 74.

li! Petr Bílka (1820—1881), majitel vychovávacího ústavu ve Vídni a pod-

porovatel eských snah tamních, rodák z Boskovic.

19 Jakub Nedopil, vrchní na Veveí a snad Jan Netopil, c. k. úedník,

len Mat. Mor.
20 Bedich Rozehnal, spoluredaktor Mor. Nár. Novin v Brn.
21 Engelbert Winter, c. k. furýr v Brn, jednatel Mat. Mor.
" Osoba neznámá.
-' Fr. Blažíek, c. k. cestmistr v Ostrovaicich.

24 Fr. Matuška, soused v Bystrci, len Mat. Mor.
25 Osoba neznámá.
26 Dr. J. Mráek, kandidát advokacie v Brn.
27 Jan Pytlík, suppl. professor v Brn.
28 F. F. Lvov, patrn bratr AI. F. Lvova, jinak neznámý. V ruském

slovníku Brockhausov ho není.

29 Moravská Národní Jednota.

10 Národní divadlo v Praze, na nž se tehdy sbíralo také na Morav,
zvlášt v Brn.

" Alexandra Sergjevie Puškina (1799—1837), nejvtšího básníka ruského.
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1. Bo nojit 6ep3tiHKa croajia.

Bo nojifc KyApaBaH croajia;

IHapw, óapu, pa3Ao6apu,

Etan CHtni Brniajtajiii,

Ctpti 3anmj Btiótrajin,

OxOTfinHKH BbTk3;KaJIII,

Kpacny AtBKy ncnyrajm;

Tli fltBima, CToi, erofi,

Ci> HaMii ntcmi non, nofi, noii

!

2. HeKOMy 6ep3y sajiosiain,

HeKOMy KyjpHBH 3ajoMain

;

Klapu, 6apu, pa3jio6apH, n npoi.

3. Kaní. noiUy a, sajiotiaio,

Kast nofíjiy a, 3ajioMaio — Illapu, 6apu, n npoi.

4. Bujomjibo a Tpn npyroiKa,

GutJiaio a Tpn ry^oiKa — Klapu, 6apu, n npoi.

5. |: ^íeTBpTyro 6aJiajiaHKy:| Illapti, 6apu etc.

6. daný bt> 6ajiaJiaeqKy Hrpara,

CiaHy bt> óaja^aeiKy nrpaTii. Klapu, 6apu n npoi.
Allegro.

Sólo ^S iiÉI ^s «- s» *-

4^ «h á=i'-'

'- f=r i* » ' r

Sfcor p/> ticceler

i ,.-- ,:::s

g .-l l 33 i^tmu-m•j^
l/o Piu moderato

^'PPP

• • •
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125.

J. Helcelet I. J. Hanušovi. [Brno], 1854 prosinec 29.

Komise z Koledy. Chválí dra Špota pro dar B. Nmcové.
Stýská si na sebe a svj osud. O své etb. Nehoda v tlocviku.

O VI. Hanušovi. O Hanušov životopise elakovského. Jahr-

biicher jiir slavische Literatur neítá. Radji by byl v Praze.

J. B. Píchl poslal potvrzenku. Píloha pro B. Nmcovou.

Originál. Praha. Museum král. eského. Bez adresy a bez podpisu.

29./12. 1854.

Mea culpa, mea maxima culpa ! Tvj poslední list od 24.

listopadu i dnešní od 27. t. m. obdržel jsem i s 5 zl. od p. Vávry. 1

Poád už jsem Ti chtl dávno psát, a poád se to odkládalo

kehkostí lidskou. Koledy pro pana Vávru poslal jednatel Mat.

Mor. p. Skalický i kázal poslati cestou knhkupeckou na Ehrlicha

do Prahy; dostane 1 Koledu 854 a dva exempláry 855, ponvadž
zakladatelé dostávají dle nových stanov po dvou výtiscích. P. Vávra

ješt se vede co zakladatel; chce-li býti inným údem, a to

poví, což ovšem nazpátek by nepsobilo. Složil on první 10 zl.

3. bezna 852, to jest za 1852, druhou 10 zl., t. j. 5 zl. 13./1. 853,

5 zl. 26./11. 854, to jest za 1853, dle ehož jemu co zakladateli 2

exempláry Koledy 855 se vykázaly.

Špott byl dlužen za 853, nevykázal se mu tedy jeho exem-

plár. Nyní, co složil ptku u Tebe, hned se mu vykáže ; jen af

se u Ehrlicha o nj hlásí, a kdožkoliv by ml co požadovati na

našem komisionáovi, t. j. Nitsche a Grosse v Brn, ten af se

p. Ehrlichem na nho obrátí. Doufám, že to pjde poádnji než

za pedešlého zhnilého kommisionáe. P. Vávrovi vzkazuju mé
politování; ale já jsem od nho listu žádného neobdržel.

Pošli mi jen ptku Špottovu, abych ji mohl v knize pijmouti. Co
se týká vykázacích lístk pro p. Vávru, p. Kovaíka atd., na tch
niehož nezáleží; nebo komu zde naše editelstvo knihy nevykáže,

tomu se nevydají, byf i ml lístek. Já svj lístek od eské Matice

také nevidl ješt, leží u ivnáe. 2 Posílati je znovu poštou, zdá

1 lenský píspvek pro Mat. Moravskou. O vcech komisionáských

viz list ís. 58.

- Fr. ivná, knihkupec pražský, vydával zakládajícím lenm Matice

eské knihy, jež mli zdarma obdržeti, až do nového zpsobu zízení expedice

Matiní. Viz: K. Tieftrunk. Djiny Matice eské, str. 196.
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se mi zbytená útrata. Když jsi dal Šebkv exemplár Vávrovi,

prosím, pro uvarování zmatkv, vyber si u Ehrlicha Vávrv zase

pro Šebka" a poznamenej na nj jeho jméno anebo jakkoliv to

sprav. Kde pak je Šebek? Prefektovi 4 poslal jednatel do Hradce

Koledu a proto jsem ji nemohl Tob poslati. Prefekt totiž na po-

slanou jemu upomínku pominul až dosavad dluh zapraviti. Jed-

natel 5 se tedy odvážil na to, zasláním Koledy samé onu upomínku

ku placení mlky obnoviti. Tak tedy stojí officiosa et publica.

Nyní ad privata.

Špottv nápad s Jesulátkem pro Boženu 6 schvaluju srden
a obdivuju potenci Špottovu, za kterou našinec daleko se

schovati musí. Tím vtší dtklivost leží v stálé upomínce na Ivana, 7

který pod jízlivým zubem zlých nynjších asv celý se tratí, to

jest co do bujnosti i geniálnosti, i jak tomu kdo chce íkati

;

pi chuasu nco takového snadno i na lajdáctví se vykládá, ano

i ve vlastním nkdy svdomí. Nemysli, že stonám na srdce. Ale

pi pvodní už své povaze nyní dvojnásobn žiju do sebe, jen

mermomocí svta si všímaje. Odcházením starých a nepibývání[m]

nových známostí už jsem doslovn podobným se stal onomu

medvdu v Kulíšku.* Krom novin málo nového ítaje, sobecky

se kochám bu v studiích eckých klassikú anebo ve vcích, arti-

stické archaeologie a podobných se týkajících ; tak jsem práv

v ty svátky, kdežto jsem za pevn ml ustanoveno Tob psáti,

zabral se do nového díla ,Die Proportionen des menschlichen

Korpers von Prof. Dr. Zeising', 9 kdež dosti úplná historie podob-

ných pokus od nejstarších do nejnovjších dob je sestavena.

Pece ale bych Ti byl ješt psal ped dojitím Tvého urgens, ale

v poslední tlocviné hodin ped svátky uhodil jsem tak neblaze

o palec na pravé noze, že jsem musil ve svátky na divan

sedti, obložky pikládaje; bylaf to tedy et quaelibet alia causa

nepsati. Ostatn s palcem na noze není tak zle. Kdybych jen mohl

palcem u ruky hodn hýbat, dí má žena; i jsem pinucen v tom

mínní s ní souhlasiti. Mimo to as mj vypluje praeceptorování

l>r. I dm. Šebek, len Matice Moravské.

* H. Hudce v Ji/id. Hradci. Ir. Skalický.

Patrní vánoní nadílka Spotova B. Nimcox

Ivanem nazývala Helceleta />. Nmcová. Vím list ís. 50.

' A. Zeising, Neue I chr von den Proportionen des menschlichen h

mis inem hisher unerkannt geblíebenen, die ganx Satnr nnd Knnst dtirch-

dringenden morphologischen Qrundgesetxe entwickeít nnd mít einer vollstn*

digen Oberslchi der btsherigen Systéme begleitet. Leipsí
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se Ctiborem, s nímž poteba sem tam úlohy neb co jiného

prohlížeti a pracovati; konen s ním a Boženou i francouzsky se

drobet uím 3kráte za týden. I mé školní hodiny, které letos tak

po celém dni jsou rozstíkané, že od 10 ráno zaínaje teprv

o 5. hodin koním, pispívají k tomu, že mi den ode dne utíká,

tak že se mi až stýská. V tom ohledu souhlasím ovšem s Bo-

ženou, 10 že by bylo ponkud blaze, býti s Vámi. Ponkud pece

bychom se vespolek oháli i obveselili, pokud to suché asy
dovolují.

Píšeš o Vladžovi 11 a nezmínils se, kolik let Tvá povinnost

trvá. 12 Já doufám velmi, že mu Jiín dobe poslouží. Na historii

Tvém životopisu elakovského 13 a o soudích jeho jsem nemálo

žádostiv.

Šmolerovy Sla[vische] Jahrb[úcher] 14 ve skutku v Brn nejsou;

jednotlivec toho nemže držeti a spolku podobného zde už není.

1 proto by bylo Ivanu 15 lépe v Praze. Nuž, ale Tyche pece se

Udí neptává, kde kdo a u koho chce býti, sice by byla Róze 16 už

mnohem díve ke kováovi a Gábi 17 ku podobnému emeslníkovi

a ledakomu kam pomohla. To je pravda, za to, co lidé tak se

bohm koí, za to ti je jenom nenávidí a za blázna mají, scilicet,

ti bozi pohanští.

Co se týká pílohy 18 nalezl jsem ji v nkolika exempláích

pi poklízení mých knh. Snad bude míti i njaký interess pro

Boženu. Ale špika v tom nevzí s mé strany žádná
;

proti tomu

se slavn ohražuju. Naopak, vzkazuju jí srdené pozdravení

a upímn pravím, že bera podíl na jejím losu, obdivuju její

contenanci [ . . .] Tolik pro dnešek. Budte zdrávi

!

NB. I Pichl poslal potvrzení, že obdržel psaní s douškou. 19

10 B. Nmcová. u Vladislav Hanuš.

13 Patrn povinnost míti u sebe Josefa Heindla výmnou za Emilii a

potom Vladislava, kteí zase byli bytem u Heindl v Jiín.

13 Život a psobení Fr. L. elakovského.

" Jan Arn. Smole, lužický buditel (1816—1884), vydával Jahrbcherfr
slavische Literatur, Kunst und Wissenschaft v letech 1852—1856.

15 Helcelet sám.

16 R. Nádherná provdaná za Schmida ze Schmidsfelden.

17 G. Nádherná provdaná Tennerová.

18 Odevzdána B. Nmcové ; tedy ji není.

u Honorá zmínný v list ís. 122.

17
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12(>.

J. Helcelet A. V. Šemberovi. Brno, 1854 prosinec 30.

Jednání o pozstalost tchána Semberova. Choroba Pra-

žákova. O rodin. Nechce mu dáti svých biografických dat.

O lánku a zkoušce Matzenauerov. Beseda bez místnosti. Náek
na spoleenský život brnnský a t. d.

Originál. Praha. Museum král. eského. Bez adresy. Do listu toho vložen

jest lísteek s pípiskem Klácelovým patrn Šemberovi, jenž však asov sem

nenáleží a vbec je beze vztahu k tomuto listu. Také v celé korrespondenci

Helceletov není na odkazu. Ponechán pro vydání korrespondence Klácelovy

dru. St. Soukovi.

Drahý píteli!

Pisedaje k odpovdi na Váš milý dopis ode 14. t. m. 1 spatuju

s želícím svdomím, že jsem nechal odplynouti pl msíce, nežli od-

povídám. Ostatn však zašel jsem ihned po obdržení Vašeho listu

k dr. Pražákovi. Pravil mi, že práv den pede mnou byl u nho dr.

Dvoáek, jenž se z cesty do Vídn vracel, a jemu tedy že všecko

oznámil, aby Vám to šíe sdlil, co se meškavosti a váhavosti

v ohledu pozstalosti po Vašem p. tchánu 2 dotýká. Zkrátka jen

mi udal, že tak málo na každou z ddiných stran zbyde, a to

že musil ješt dotaz na jistou osobu, snad do ech, poslati, zdali

se odíká jistých náhrad za nkteré pohební (?) útraty, které se

celé massy dotýkají a které by ješt o nco ddiné podíly zten-

ily, tak že mu nelze prozatím nieho na podíl Vaší p[aní] man-

želky vypláceti; a tak jsem tedy i bez Vašeho píspvku pro

Matici Moravskou odešel. To ostatn není nakvap, údové, jako

Vy, Matici neutekou. U Nitsche a Grosse hned jsem také vzkázal,

by Vám Koledu Leonovým knhkupectvem poslali, i doufám, že

už ji v rukou máte.

Co se týká zdraví Pražákova, není na nm tlesn nieho

poznati, i mocnosti ducha co do intelligence jsou nezmnny; na

mysli ale ho dusí utkvlá myšlenka, že pomeškáním lékav utrpl

nevyhojitelnou už ztrátu i pohromu na mozku, a proež už

nechce se do žádné innosti odvážiti, nikam nejde a takto do

myslové choroby mermomocí takoka vždy více se za/irá. Kdyby

bylo možná ho více z eleduika vylákati, snad by se to j<

po(d]d;ilo; už ale se obávám, že už nebude, ím býval. Na tuto

1 Dopis '/'li nezachován.

Bedich Ševík, celní úedník v Brn, temh
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podobnou chorobu ostatn veliká ást našeho vrstevnictva stoná,

jen na jedné stran, ped kterou jsme se vždy kížem žehnávali,

jeví se ilost a innost, a se mi to pece nechce mladistvosti

podobati.

Že jste zdrávi v celé Vaší rodin, tší nás srden, a rate

mne ješt u milostpaní omluviti za mou nezpsobnost, že jsem

poslední den mého pobytí ve Vídni, slíbiv pijíti ku svain, selhal.

A mi slouží nastalá tehdy slota a déš za omluvu. My jsme zdrávi,

jen já jsem na svátky nemilé dostal nadlení. Uhodil jsem se

v palec na pravé noze, tak že jsem musil doma sed obložky

pikládat. A to ped masopustem! Kéž bychom jen palcem (u ruky)

mohli lépe hýbati ! Ta drahota nás hrub moí. Což pak asi ten

r. 1855 pinese?

Tážete se mne na nationale co datum biografické !

3 Nebudete

pekvapen, že tomu nevyhovím. Nenadívejte historii tím, co k ní

nepatí, aniž jí úplnosti dodati mže. P. Macenaura jsem požádal

o lánek jeho ve programu reální školy otištný. 4 On sám není

tak rychlý, by ho sám podal, a mou ochromlostí nemohl jsem po

celé svátky ho upomínati. Rate maliko vyhovti. Nezapomenu
na to a co nejdíve dostanete, eho žádáte. Zkoušku z eského
bude musiti v Praze dlati. Mrzí se, že bude mti pro nmeckou
zkoušku do Vídn, pro eskou do Prahy jeti a tak dvojnásob

utráceti. Rád ale tomu je, že na místo Tomka 5 bude míti Hattalu"

za zkušitele.

O zdejší Besedu se ptáte? Ta prozatím pustila svj byt a

innost zbylých její málo úd v tom záleží, že msín ješt na

dluhy píspvky dávají. Jinak zde není konversaního i literárního

spojení, le náhodou — zvlášt v ohledu asopisectva jest to ne-

smírná bída. Jednotlivec nemže nic držeti a spoleného psobení
není. Jsme jako na poušti.

J Pro chystané Semberovy Djiny ei a literatury eské. Biografických

údaj Helceletových tam vskutku neni.

4 lánku Matzenaurova však v programu reálky není, jak už eeno v list

ís. 108. R. 1854 je tam lánek A. Zavadzkého .Uber die Anforderungen

der Náturforschung in der jetzigen Zeit.' Je to tedy njaký omyl Helceletv.

'- Václ. Vladivoj Tomek (1818—1905), professor rakouského djepisu na

universit pražské, ml tehdy spolu examinatorstvi z jazyka a literatury eské
pi komisi gymnasiální, jehož na svou žádost zproštn 22. íjna 1854. Viz:

V. V. Tomek, Pamti z mého života, I (Praha 1904), str. 408.

6 Martin Hattala (1821—1903), universitní professor jazyk slovanských,

jmenován examinátorem po Tomkovi 10. listopadu 1854.

17*
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Božena ze školy už vystoupila; sám se s ní 3krát za týden

drobet uím humaniora a franinu jakožto moderní ženských

latinu. Ctibor se uí dosti dobe, avšak pec jinak, než by si pál

táta. Miruška ješt chodí do školy, má však více nadání pro do-

mácnou popelušku nežli pro guvernantku.

Tak jsem Vám tedy povdl o všem nco ; až se zase kdys

shledáme, ledacos si dopovíme. S uctivým a pátelským pozdrave-

ním se strany mé i manželky k Vám i Vaší milé paní a podobn
laskavým vzkazováním Vašim dítkám od mých, koním se srde-

ným dobrého nového roku a lepších as páním.

V Brn 30. prosince 1854. Váš upímný pítel Helzelet.

127.

J. Helcelet I. J. Hanušovi. [Brno], 1855 únor 27.

Omlouvá svou opoždnou odpovd. Posílá lístek B. Nmcov.
O expedicí knih Matice Moravské. Chce složiti starostenstvi

Mat. Mor. Zprávy rodinné. O Sušilových Moravských národních

písních a pod. plodech.

Originál. Praha. Museum král. eského. Bez adresy a bez podpisu.

27./2. 855.

Zur Busse

Wer ich alle Tage tráger

und die Sonne hoher Tugend
Steht mir alle Tage schráger ....

Milý brachu!

Mám ped sebou Tvj list od 17. ledna i obdržel vera zdejší

redakijný obžný list,
1 lakonicky jenom mou vlastní adresou

opatený. ,Mea maxima culpa!' tot celá má omluva. Trpl jsem

nanejvýš na zimní sen, jenž poádným zpsobem jen nižším

tvorm písluší, mezi vtšími pak hovadami ponkud aspo
i medvdovi, do jehožto cechu se poítati opl a opl zaínám
a uvykám. V noci v Šlendriánu mé domácnosti nepsávám ani

pátelm a ve dne, krásným poádkem mých školních hodin,

denn .'i, mám Musis amicum dopoledni zbryndané školou ; na ji

prázdný den ert uapíská ledajaké currentia a pan syn pensa

Vyzváni výboru <> pUpivky pro Koledu, jako wdt U 64 a lil
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a jiné dležitosti nejpknji pracuje s tátou co korrepetitorem a

potom starý blázen ítá ecké vci v originálu, ímž se tak sladce

na romanticko-lajdácky moderní a nejmodernjší dobu zapomíná
— — atd. Slovem, k jedinému ponkud uchlácholení mohu Ti

jen íci, že ne bez velikých hryzení útlého svého svdomí pozo-

roval jsem, jak týden od týdne utíká, co Ti musím psáti, aniž se

to vykonalo. Pece však už i ped dojitím Tvého nejlakonštjšího

dopisu mlf jsem napsaný piložený lístek pro Slezinu,- z ehož
poznáš, že bych snad byl pece i bez té dtklivé upomínky i Tob
psal. Ono circulandum Kolední 3 vezmi tedy k laskavé vdomosti
a nehorši se, že pátelská insinuace déle, než slušno, se opozdila.

Jeremiady Tvé onehdejší o expedici našich Matiiných dl
zachováme zur gewissenhaften Darnachachtung a doufám, že už

p. dr. Spott dostal, eho žádal.

Nosím se s pevným úmyslem, složiti starostský honor stj

co stj; stávám se k tomu úadu co den neschopnjším. Do
hrobarství nemám chuti, bychf byl i doktorem kolkovaným. Ze

všech tón a barev filosofických, kterými už svdomství moje

prošlo, všechny už co nestálé mi vybledly a pustily, a jediná

Hafisova moudrost na ten as m pronikla, že kdekoliv se mne
dotkneš, jediný tentýž tón se Ti ze mne ozývá; až i ten ochraptí,

bude konec i koncertu i houslí samých. Nevímf sice, co z toho svt
má, že na nm jsem ; avšak

,der Vogel liebt die Flur, den Wald der Leu,

Hafis die Schenke;

So wollte Gott, der Alles wohl gemacht;

Was soli ich machen?'

To jest, dje se to sice u mne, žel bohu, nyní znamenit
po suchu; ale jen užívám, i do sebe žiju, nenesa ani medu,

ani vlny, ani ovoce, ani kvtu, jako kapradí, které prý, jak Ti

Božena 4
z národního mythu poví, jenom nkdy v pozdní noci

zasvceným kvte. Kéž by se mn sirot zase jednou takového

zasvcence dostalo, pro nhož bych (v noci) zakvésti mohl

!

Což mnedle dlá Laura? Pominul už kašel? Jaro se otvírá;

omladnme s ním, pokud možná co nejzdárnji. Vímf, že Laura

si to nebude jinak vykládati, než že její vn nestárnoucí mladost

ducha u mne v nezviklané dve a pesvdenosti jest zakotvena.

- B. Nmcová.
3 Jako nahoe v poznámce 1. obžník o píspvek.
4 B. Nmcová.
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Já jinak jsem zdráv a moji též; Božena kašlala dlouho a pije

Kálbermoos (tak zovou v Alpách lichen islandicum), nyní je zase

zdravá a ráda na svt. Ctibor první plrok první gymnasialní

tídy odbyl šastn, jest z celé školy tetím. Bude-li svt z nho
míti víc než ze mne, to zakrývají nesmrtelníci v uzavené urn ;

já prozatím iním, co mohu, aby on ml nco ze svta.

Posílám Ti tuto 4 svazky neobezaných Sušilových národ.

písní 5 na podívanou, více jich na ten as nevyšlo. Má prý jich

ješt s 4 svazky za lubem. Nevím, jestli mezi ,nešvarem' i tch
zlatých zrn pustí na svtlo, bez nichž by národní písn, teba

i Moravan, býti nemly. Bojím se, že p. sbratel bude i censorem

!

Kldovy" povsti ješt neznám, ani Rymavského. 7 Musím se pi-

znati že ten mj hellenismus ponkud osudného vplyvu má na

vkus mj. s Jsemf pesvden, že by obcování s Vámi velmi blahý

orthopaedický vplyv na mj habitus zpsobilo. Nuž! hádejme se

s libovolností bohv! ím déle Ti nepsávám, tím se Ti stávám

neprzranjším, a potom per circulum vitiosum zase tím ne-

snadnjším je dopisování. Aspo jeden más za týden kéž bychom
mohli spolu vypít. Bute zdrávi!

128.

J. Helcelet I. J. Hanušovi. [Brno], 1855 duben 8.

O stárnuti. Hanušova prudkost. Nehody prof. Fuchse.

Hanušova nadje na tnisto v Celovci. O drahot. Doporuuje
pi. Hanušové lék. Koleda vyjde. Hanušova kritika Vocela.

Sušiovy Mor. národ, pisn. O Aischylov Prométheovi. O dtech.

Originál. Praha. Museum král. eského. Bez adresy a bez podpisu.

' Fr. Sušil (1804 -1868), professor studia novozákonního pi bohoslo-

veckém ústave V Brn. duševní vdce eského knžstvu nu Morov. Mínno
sešitové konené vydáni Sušilových Moravských národních písni s nápvy
do textu vadnými. Brno. 1853 1860. Slovo .neobezaných' povstalo pepsáním

prvotního ,nerozezaných\ narážejíc nu písnou censuru sbratelovu. O sbírce

srmmej listy is. 128, 149, 150, 151, 158, 180.

Ben. Met Kulda (1SJ0 JWi). kanovník vyšehradský, vydal .Moravské

národní pohádky u povsti z okolí RoŽnOVSkého. Brno. 1854.

lanko Rimavski frecte Franciscí), správce slovenské akciové knih-

tiskárny v lni, 9v, Martini (1822 1905), vydal .Slovenskje potu

Levo, 1845

'Následovala -vta. fei peškrtnuta: Jiodnosí života bez toho.

nazývá híchem (i uzlem djstva, dje), sotvy ui pojímám.'
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8. dubna 855.

Nechal jsem si mnoho korrespondencí na svátky a nyní už

mi uplynul pašijový týden, a teprv došlo mi na Tebe píteli.

Bude to už asi to stáí, o nmž hudeš, které u mne tu váhavost

psobí. Tuším ostatn, že to nejsou léta, ím stárneme, nýbrž

dle ruského písloví, nco jiného. ,He .liTaMH jnom ciap-tiOTt, ho

ropeMi..' Ješt se tším tím, že jsou jiní letami ješt mladší a

pece už ješt sešlejší. Svátky Ti asi dosti píjemného vytržení

pinesly, jelikož se Ti se všech konin ech milí známí a pátele

asi sešli, a doufám, že ta kollisí krvi s pátelstvím nemla tak

nejtrpejší následky, jakkoli ,krev není voda*. Ostatn nevím, jak

mám souditi o Tvém náhlém a píkrém rozhnvování a petrhování

starých svazk, zdali je to ješt bujná v rušení sob libující

mladost i už rozmrzelá nesnášelivost starostí. Pro patrnjší tedy

vyzkoumání té vci peju Ti hodn mnoho štstí a slasti, které

by asi musily dle onoho výše postaveného písloví (že hoem
stárnou lidé) naopak mládnutí zpsobiti, a to bychom uvidli,

nebyl-li bys o nco lahodnjší. Já aspo siln k tomu mínní
se kloním.

Nuž, odkud asi a kde Ti má Tyche na próbu toho veselí

pikouzliti? 1 V Celovci asi? Bohdejf, nevím, jak bys tam na Vaku-
zapomínal? Ad vocem Celovec. Byla zde ty dni u nás na návštvu

vdova našeho kollegy Fuchsa 3 z Holomouce, jejímž dtem byl

a ješt posud je [poruníkem] náš bývalý kollega Kopecký, který

se dostal do Insbruku. V Holomouci prý se ped odjezdem roz-

padl s celým svtem jako pravý Timon, a jsa nehodami stíhán,

i na cest do Innsbruku ješt ml toho nadlení, že se mu v Ce-

lovci roznemohli ti chlapci na spálu (Scharlach), tak že tam musil

v hospod s nimi quaranténu vydržeti, akoli mu pi tom hotovost

penz celkem došla i vyšla, a nejvtší bídou a nouzí cizím svtem
se dostal do tyrolské Mekky. Neml-li by tedy ten kalich celo-

vecký býti vzat od Tebe, nuže, peju aspo, aby Ti osud onch
kvtin tam do lna nasypal, které mn z Korutan ve blahé pa-

mátce zstaly z mé první alpské cesty. 4 Zatím ale drž se Prahy,

nebo nejlépe bylo by v Praze, kdyby byly ,peaze'. Lituju T,

1 Viz list ís. 90. 2 Pražský restaurant.

3 Jan Fuchs, professor elementární matnematiky , pedchdce Moníkúv
na universit v Olomouci.

4 R. 1847 cestoval Solnou komorou, Korutanskem, Tyroly, Švýcary a

jižním Nmeckem.
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že se budeš musiti z dosavadního pkného bytu 5 vysthovati.

Tchto slastí sice, jak mi závidíš, neznám, nicmén ,sténám takovým

srdeenstvím' ve zdejší drahot a ve své domácí bíd, že se mi

msícové od prvního do prvního zdají nyní trojnásob delší než

za mých mladších let a rubrika ,chléb' a., uhlí' a ,díví' a bh ví

co ješt, , roztrhaná obuv' a ,košile' a co vše bohové lidm na-

dali k oblažení, to vše jako kobylky v orientu, v nejkratším ase,

obyejn do polovice msíce, stráví nepožehnanou že mého potu,

že se tni zrak pro budoucnost cele zakaluje, a darmo mi napo-

vídáš o Beroun a o jakýchkoliv Drážanech, já nemohu ani vy-

myslit, jak bych se letos dostal do Prahy, ehož bych si pál

jako pouš rosy.

Velice lituju Lauru, že mimo jiné trní, které cestu zarostá,

i nemoc jejího ducha zkouší. Jen užijte nyní píznivjšího poasí

a snad (nemají-li doktoi protiv tomu njakou contra-indikaci) aby

užívala po celé léto ,islandský mech i Kramperl Thee', což jest nejen

velmi sílící krm, nýbrž i velmi laciný lék; u materialisty ho

dostaneš za nkolik krejcar s únos. Naše Božena od vánoc poád
kašlala a ležela a se mazala i nadlala mi starosti o njakou
galoppující souchotu. Nuž, konen mohlo se zaati s tím telecím

mechem (Kaibel-Mies jej nazývají v Alpách, ponvadž ním tyjou

telata a jiný brav) a nyní jej pije 3krát za den a sebrala se vui-

hled a staten zase turnuje. Že se trpká hokost toho lišejníku

naped velou vodou vytáhne a odleje a ostatek teprv co možná

dlouho, ano dva dni po sob, vaí, bude Laura vdti, aneb se o tom

muže u Willig pouit. íkáme nyní od Kaibel-Mies Božen Mies-

Kaibel, což budiž eeno bez urážky Tvé drahé Laury.

Dále, už abychom u té tresti, to jest u pojednání o krmení

na tuno zstali, vyslovuju Tob, že Koleda jist se vydá
zase letos, abys chystal brziko co nejpknjší Tvj láneek
pro ni, nebo as tee, utíká a koncem tohoto [msíce] vyprší ku

zasílání lhta. Nuž, dobrým pátelm se drobet pidá. Ale neheš

zúmysln na mj vplyv u redakce. —
Tyto dni zasmál i zardl jsem se, ta ve Vídenských Novi-

nách Tvuj lánek o psobeni Matice eské6 ad vocem Vocelova

Jená «
- J7-II.

* Mínn tu referát Hanušv .Die Uterarische Wirksamkeii </<r Matice

eská im Jahre 1854" v Osterreichische Bltterfr Literatur und Kunst Beit

:iu Osí kais Wiener Zeitung 1855, str. "l. Hanuš v nim di: JVoch ;•<>/• Cela-

tký irit Pro/. Helcelet In Olmutz Offentliche Vorlesungen Qber die KOnigin-

hofer Handschríft, analysierte dieselben auch treffend Osthetisch.'
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aesthetického lánku o Kralodvorském rukopisu, 7 kdežto takoka

mu vytýkáš/ že ignoruje, co v té vci na holomoucké universit

uinno. Ostatn porozuml jsem, že psal-li jsi ten celý lánek
pro obecenstvo a pro potomstvo, ty dva ti ádky jsi psal jen

pro mne; také to od nich šlo k útrobám mým jako jemounký
telegrafický drát mezi Tebou a mnou.

Porro! Sušilovy písn 9 podrž, dlouho-li se Ti líbí; a kéž

v tom nalezneš aspo ásteku té zábavy, které by bylo asi možná
nalézti u tch zpvaek, od kterých zbožný p. sbratel je bral.

I jsemf pesvden, že by sbratel ponkud mén zbožný ješt

ledajakých poklad tamtéž se mohl dokopati a dorýpati. Snad

Slezina. 10 Zbožnost tuším jí nebude pekážeti. Ale zdali pak onen

šlechetný mecenáš 11 by nepestal podporovati. Jsouf nyní asy
peiperné! Ledaco nesmí se vydati. Hledati by musil jen daleko

mst, kde ješt nco toho starého pohanstva utkvlo; to novjší

v mstách není zpvné ani poetické. [ 1

etl jsem velkým namáháním a ješt vtší rozkoší Aeschilova

Prometheja; nebyl jsem tušil, že už v onu dobu roztomilost athén-

ského ducha v takových eleutherologiích si libovala. Nemá to

drama ješt ani uzlu, ani katastrofy, ale jest to báse pro naše

dny ješt plno vnady a hrdinovo rouhání a kritika protiv vlád-

noucímu olympickému tyranu jest jadrné a neústupné, že bys

myslil Prudhona neb njakého jeho vrstevníka slyšeti, neka

o grácii, která jest hellenská výsada.

Co se týká probuzování mých dítek, závidíš mi, avšak

asto bych více rady Tvé poteboval. S Boženou, která vd
exaktných jen málo snese najednou, majíc povahu víc prchlou,

poetickou, ml bych snad Shakespeara aneb jiné lehejší klassické

výbory ísti? V Athénách bych s ní etl Homéra cum comment[ario]

a dost by bylo. Nedávno vzteklou vytrvalostí sepsala si drama

nmecké, které pak s kamarádkami a s Ctiborem provozovali. Byla

v tom pec myšlenka. [....] — Bute zdrávi. Piš mi brzo

!

7 Aesthetický význam básni RK. Záboj a Jaroslav. M. 1854, str. 440 n.

I .Práv jsem etl podobnou Tob o tom výitku, od p. Jireka asi, jak

prý mžeš žádat, by každý vdl, co se kde pednášelo.' [Pozn. Helceletova.]

Viz list ís. 127. l0 B. Nmcová.

II Snad mínna Eleonora hrabnka Kaunicová (1809—1898).
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12Í).

J. Helcelet I. J. Hanušovi. [Brno], 1855 kvten 22.

O píspvcích Hanušových pro Koledu. lánek jazykozpytný

nezdá se mu dosti objektivní. Neví, uveejní-li oba zaslané lánky
Hanušovy. Je nejistý ve svých úsudcích redaktorských. Pojede

opt do Kladrub.

Originál. Praha. Museum král. eského. Bez adresy a bez podpisu.

22./5. 855.

Oekáváš ode mne brzkého a dlouhého a zevrubného po-

sudku o zaslaných svých láncích do Koledy 856 '/ budeš se tedy

mrzeti, že ani hrub brzo, obzvlášt však nezevrubn o nich

povím. Ale kdybych odložil i na svátky svatodušní odpov tuto,

nebyla by delší. Není mi o tom jaksi ve mn dosti jasno. Sám
dosti rád na p. ve Vídenských Novinách'- podobné filologické

i linguistické úhrnky ítám; pece co do ,Procházek' 3 Tvých mn
ledakde se zdá, jako bych byl ml s Tebou se procházeti, že

bychom ledakdes byli spolen lépe vyšli, jako o pluhu a p[od].

Hlavní ale ohled redaktorský na tenástvo Koledy ponkud mn
psobí obávání, že nemalá ást ekne, že v tenké Koled je píliš

mnoho místa vnováno tak abstrusnému pedmtu. Výsledky

starožitnárské, které ze slovozpytu pro Slovany na svtlo vy-

nášíš, jsouce ne Slovanm výhradn, nýbrž celému aspo indo-

europejskému lovenstvu spolené, jenom ironicky se mohou
nazývati slovanskými Pompejami a zásluhami, jelikož bez takových

sotvy který barbarský, by i cizoplemenný národ býti mže. Nuž,

myslil jsi ovšem, že nebudeš-li náš národ jmenovati vyvoleným,

že tím mén našim tenám by to chutnalo, avšak já jsem toho

mínní, nejen že nectnostem i kehkostem se nemá pochlebovati,

nýbrž že poklidné objektivní stání nad národními stranami bylo

by lánku i ceny i lepoty pidalo. Vlastn jest to lež, že ten

lánek ze slovozpytu vydobývá starožitné data, nýbrž výsledky

(na oko) starožitné jsou jenom návnada, aby tená sedl na v-
jiku a tak dlouho o nových triumfech linguistiky poslouchal,

' K jednáni o nich srovnej listy ís. 130, 138, 140, lil a 154,

Wiener Zeitung; mínna tu ovšem jejich píloha Osterreichische Bltter
'nr literatur nrnl Kunst.

Procházky po oboe mluvozpytu >i starožitností slovanských. Koleda.

VI (1856), itr 73 98
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které on jinak za neslané pochoutky uených považuje, sám málo

o n dbaje.

Avšak obávám se, že T písemn popudím, co bych nerad;

lahodnji, troufám, dalo by se o tom hádati a sem tam i zasmáti

se ústn a pi sklenici. To jest, rozumj mi dobe, pedmt a

obecenstvo pospolité jsou tuze daleko od sebe a lánek prosto-
národní takto nevdný.

Nuž, ku vci praktitjší, k dukátm. Zdali oba lánky pi-

jmeme, nevím ješt. Já bych byl pro první bez druhého;

ostatní redaktorstvo pro krátkost bylo by pro druhý4 bez prvního.

Uvidíme ! Tšilo by mne v mé zvláštní, ne redaktorské osob,
kdyby se snad pece pijaly oba

; jenom nebude-li to Koled
na ujmu.

Rozcházím se vbec ím dále tím více u vdomí svém od

našeho lidu, tak že cit nejistoty, zdali se co líbiti mže i nic,

jest mi co redaktoru velmi nepíjemný. Co aspo mnohým se líbí,

oškliví se mn, a co mn jest milé a svaté, druhému svtu lho-

stejné ; a pec má býti redaktor orgánem organismu tenáského.

Ironie osudu se mi vnucováním vesla, ovšem pechatrné loky,

posmívá !

Spchaje koním, abys aspo ped svátky hlasu o mn dostal.

Pojedu na svátky zase do Kladrub, ale tenkráte do Prahy ne,

musímf v úterý zase nazpátek. Jedu jen inspektoru 5 k vli, který

chce ze mne vymakati njaký písemný hlásek o jeho innosti.

Bu tedy zdráv a zpome si, že budu v náruí ,Húndtla' 6 letnice

svtit. Milejší by mi ovšem njaká Rusalka byla. Man mufi nicht

von Allem haben ! Bude-li pkná pohoda, svte také s Laurou

a dtmi pevzácné letoší jaro. Vale!

130.

J. Helcelet I. J. Hanušovi. [Brno], 1855 erven 22.

Objasuje své pochybnosti o správnosti názor v láncích

Hanušových. Nekritické nazírání na starovk slovanský. Citát

z Guizota. Žádá o vysvtleni textu. B. Nmcové posílá list.

Babika. O pobytu v Kladrubech. Zprávy rodinné.

* Nco o píbuznosti a živobytí eí indo- evropských. Koleda, Ví (1856),

str. 65— 73. Pijaty lánky oba.

6 B. šlechtic Platzer.

8 Tak nazýval Helcelet Platzera pro jeho oblibu ve psech, jimž Platzer

íkával .Hundtl.
1
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Originál. Praha. Museum král. eského. Bez adresy a bez podpisu.

22. 6. 855.

Nuž, drahý píteli, oblomen apologií Tvých lánk 1 zpsobil

jsem, že budou, bohdá, oba v Koled vytištny; a peju, by byla

Koleda tím, ímž poct ju chceš míti, a možná-li, i tenástvo

takým, jakým je pedpokládáš. Já alespo ml velkého potšení

z tuhosti Tvé pízn ke mn, žes nedal se rozhnvati mým hrubým

rýpnutím, kterýmž jsem hned po odeslání mého nesnášelivého

psaní se obával, že jsem T urazil.

Nuž, nkolik slov tedy k objasnní mých vyslovených po-

chybností, kterým jsi ve skutku kiv vyrozuml. Uznávám a

upímn se kochám v pokroku novjšího jazykozpytu; i necelily

mé nesnáze proti jeho výsledkm co do zákonv jeho vydobytých.

Ale odvozovati slova od svých nalezených koen a spojování toho,

co souvisí, a poukazování na prameny pi dalším bhu vyvitých

eí jest pece nco jiného než archaeologické závrky na stav

a zpsob vzdlanosti pravk takoka ze trmen i z povtí
tvoiti. Není mi možná doufati, že by se jazykozpytnými výsledky

dala odkrýti sláva jinak neznámých pedkv, by se dala dokázati

vzdlanost jen ponkud nad stav barbarský i dtský vystoupilá.

Vk dtský jednotlivce jako kmene i národu jest vk rozvíjení

látky jazykové a spolu vk vzdlanost vymezující. Dít jest jenom

lovk o možnosti píští vzdlanosti ; mže býti dít i schopné,

mnoho slibující, a nepeje-li Tyche, mže z nho vyrsti pece

také i sprosták i darebák. Já neoekávám žádného odkrytí slovan-

ské humanitn velikosti v minulosti ; má-li o ní býti u nich e,
pesvden jsem, že by to jenom kdysi v budoucnosti bylo. Surro-

gátem toho, co historie Slovanm kategoricky upírá, nebude

jazykozpyt nikdy. To, tuším jest to, v em se já s náhledem

Tvých lánk nesrovnávám. Zajímavý zajisté jest souvisek slov,

které rozbírají Tvé lánky, ale pehypothetické jsou archaeologickc

dslednosti, které z toho vyvádíš, zvlášt kde mníš dokázati tudy

i njaké pedeni Slovanv nad sousedy. Pojem sedláka zajisté

nedokáže, že byli Slované všichni usedli, naopak dotvrzuje, že

bylo i neusedlých; on nedokáže, že nebylo u sousedu též usedlých,

anebo Že u Slovanu nebylo toliké/ lovc, koovníku i zbojníku

jako u sousedu. Že Slované jednu opravu oradla vynalezli, které

pluh íkali a kterou i s jménem Nmci pijali, 10 nemže, bohdá,

dokázati, že proto Nmci pedtím již neiní jiným neorali.

1 Viz list pedešlý. Dopis //(//;//<(/,•. nu niji naráží, n,
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To bylo tedy asi mé pání stízlivjšího hlední na ten

pedmt na míst onoho, tuším Kolárem zavedeného zpsobu,
kterému ani skromný Šafaík v Starožitnostech 2 se celkem ne-

ubránil a kterému kolossáln hovl Palacký v eském vydání

Djepisu eského, 3 totiž že se nám Praslovan zdají pouzí angele

a svatí, od áblv neslovanských jen trýznní a ztenovaní. Tuším,

že dosplost našich dnv na nás žádá, abychom si o pravém

barbarství praotc dalších povtrných illusí nedlali, nýbrž v nei:
jiným, asi v naší vzdlavatelnosti, dobré vle a dvry pro

budoucnost a pro zasloužilé snažení nabývati hledli.

Náhodou pehlížeje vera ,Dje vzdlanosti europejské' od

Ouizota, 4 Palackým peložené, knihu, kterou potud nemohl jsem

dovést vyísti, i nalezl jsem na str. 6. dole tvrtý z píklad o tom,

co není dosti ku vzdlanosti. Slyš! ,Svoboda jednotlivc bývá

velmi veliká, nerovnost mezi nimi velmi ídká neb trvá aspo
velmi krátce; každý dlá takm, co chce, a neliší se velmi mocí

svou od souseda svého; ale pospolité záležitosti bývají velmi ídké,

jest velmi málo všeobecných ideí, velmi málo pospolitých cit,

slovem, spoleenství nebývá mnoho mezi nimi; vlohy a živobytí

jednotlivcv se vyvinují a hynou zas o samot, neúinkujíce vzá-

jemn na sebe, nezanechávajíce stopy za sebou, pokolení na-

stupující jedno po druhém zanechává spolenost vždy tém zase

na témž stupni, kde ji bylo našlo. Jest to stav kmenv divokých,
svoboda i rovnost zde bývají, a pec zajisto není tu vzdlanosti'.

Neteba tedy pro tento obraz, který též tak mistrn na Tvého íilhel-

lenského pítele 5 svdí, pestati svých ctihodných praotc milovati,

jakož i já se tším, že se neumenší láska Tvá ke mn, bys mne
i jen ,liebenswrdiger Barbar' nazýval. Nuž, konec toho mého
plaidoyer. K rukopisu Tvému pidal jsem ad vocem píchati a

páchati, pak ad v[ocem] pluh skromnou notiku s hvzdikou
a ad v[ocem] obraz: obezati v závorce znamení otázky (?) Ko-

nen, budeš-li mi psáti brzo, povz mi slovíko o cechu? voz-
kar v,

11 což jest mn i všem mým slovníkm zhola tak nepo-

2 Slovanské starožitnosti. Praha, 1836—1837.

3 Djiny národu eského v echách a v Morav. Praha 1848—1876.

4 Fr. Guizot (1787—1874), historik francouzský; zmínné jeho dílo jest :

Djiny vzdlanosti v Evrop, od pádu íše ímské až do francouzské revoluce.

Praha, 1851. Peložil je Dr. Jan Palacký (1830—1908), professor zempisu na

eské universit v Praze.

' Je to Helcelet sám.
'' Místo vozejká. Viz list ís. 133.
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vdomé, jakž to všeznámým nazývá Tvj rukopis. Aniž Jung-

inann o nich neví ; a zdá se to pec býti pražský idiotism. Tedy

pošli notiku (*) pro Tvého pítele spolu i pro tenástvo.

Piložený posílám list Božen; 7 peti a zapee potom.

Co jsem v nm o Babice nedopovdl, bohdá, dopovíme si ústn;

a kdybych se ml dožebrat do Prahy ! Žes nedojel do Kladrub, bylo

Tvé štstí ; lovk se samým senem mže tam konm i ímsi

stát. Hntl 8 zve Ctibora mezi ty kon, ale nanejvýš za 3—4 léta

už by ho chtl. Rozmyslím si to velmi ; ml-li by už mermomocí

tou koskou drahou jíti, pece bych dával pednost stavu vojen-

skému, kdež zstává více místa, ne-li pro další vzdlání, aspo pro

uhlazení. Vladžovi peju štstí ku své carrire honneur," Laue
k dkladnému okáni, jen af gleichenbergské 10 píliš nedvuje
v pokoji; škoda penz, když se pije bez toulání pod širým a bez

ržového humoru. Tedy toulat a miserii svta se vysmát!
Což nás Lotos 11 žádného za svdka ku satku nepozve ? — My
poád Drážany, a jiný zatím Beroun. — Všechny Vás po-

zdravuju. Ou m m.

131.

J. Helcelet A. V. Šemberovi. Brno, 1855 ervence I.

Zpráva o stavu hrob Semberoz<a tchána i tchyni.

Originál. Praha. Museum král. eského. Bez adresy. Odpovdi na jest

list následující.

V Brn 1. ervence 1855.

Drahý píteli!

U vykonáni Vašeho sveného mi úkolu uhodil jsem hned

na zaátku na velmi bytnou pekážku. Byl jsem v Zábrdovicích

na hbitov otázati se o místo a hrob nebožtíka p. tchána. 1 Hroba
i hrobaka dobe se na poheb nebožtíka pamatuji, chodili se

/; \,n: Babiku

n UechtU Plat

9 Vladislava dui tehdy Hanuš do kadetnl školy,

10 Voda m ffyrskéko Idtefíského msta Qleichenbtrka

11 Karolina OttOVÚ I ( Xtensteina

H Ševík. List, flmi mu to uloženo. ne:a<hovan Srovnej k jednáni listy

ZdbrúOViCt, nvni ;
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mnou kolem, ale nemohou mi udati místo jeho hrobu, ponvadž
se byl náhrobek nedal uspoádati; jest tam vše už drnem zarostlé,

nikde sousedného pomníku, dle nhož by možná bylo se zorien-

tovati, a nad to prý arch, na nmž si takové hroby znamenali,

také prý se ztratil, tak že ani pibližujíc si netroufají udati místo

pro pomník.

Hrob paní tchyn 2 ale je urit naznaen, ovšem na jiném

míst, od pohebišt p. Ševíka velmi vzdáleném. Stála u hrobu p[aní]

tchyn vrba smutená, uschlá sice, a zstal po ni ješt pahejl, a ná-

hrobek sám byl nakopen a není o tento hrob žádné pochybnosti.

Ponvadž pomník má se vnovati památce obou nebožtík

najednou, rate mi tedy laskav udati, co si mám ponout a zdali

by pak kíž se nemohl nad hrobem tím uritým postaviti, i toho

pro nemožnost onu zcela nechati. Neuiním tedy zatím nieho,

oekávaje Vašeho brzké[ho] listu, v nmž mi, co míníte, naídíte.

S upímným naším pozdravením Vám i Vaší milé choti a

rodin jsem jako vždycky Váš starý pítel Helzelet.

132.

A. V. Šembera J. Helceletovi. Víde, 1855 ervenec 2.

Žádá ho, by mu obstaral pomník tchánv. Posílá dotazný

lístek Kollerovi a list Klácelovi. Subskripce na státní pjku.
O návštv Podivína a Lednice. V píloze žádá o zjištní jména
pí. B. z Bozkovic.

Originál. Brno. M. Helcelet. Bez adresy. Odpov na list pedešlý.
ásten náleží jako odpov k nmu také list ís. 134.

Ve Vídni 2. ervence 1855.

Píteli drahocenný!

Práv jsem Vám chtl psáti, an v tom mi dodán jest Váš
milý list, daný dne 1. t. m. Tížilo mne na svdomí, že jsem na

Vás vzložil tak tžké bemeno, zejména tu obtížnou cestu do
Zábrdovic, i chtl jsem Vám tedy k návrhu manželky mé dáti

vdti, že jest v Brn, a sice bu akcesistou nebo kancelistou u

komorní správy, ješt jiný bratranec choti mé, jménem Korschan!,

kterýž asto docházíval k nebožtíkovi tchánovi mému a kterýž by za

Vás nkterou docházku v záležitosti pomníka tchánova 1 uiniti mohl.

- Teresie, rozená šlechtina Heislerová, zemela r. 1850.
1 B. Ševík. Viz list ís. 131.
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I to jsem Vám chtl oznámiti, že pens[ionovaný] oficiál hlav-

ního úadu celního, p. Granitzer, jakož jsem se poslední chvíli

dovdl, skuten bydlí v ulici Panenské, snad vedle ekonomie

vojenské, a že syn jeho též jest ve služb u správy komorní,

snad v jednom dom s Korschanem, kteí by se Vám rovnž pro

ulehení bemene svrchu jmenovaného ke služb njaké propjili.

Nyní, kdežto Vám po vykonané daleké pouti zábrdovick

nastala nesnáze mi oznámená, bude Vám moci býti mladý Kor-

schan na ruku a snad udá místo urit, kde tchán pochován jest.

Bylf alespo, jako moje manželka praví, na pohebu tchánov

a i pozdji byl snad s píbuznými na hbitov. Nelenujte si tedy

v této nemilé vci cesty a zeptejte se Korschana, zdaliž muže

pochybnost o pohrobišti tchánov vzešlou zdvihnouti a bu sám

nebo pomocí jiných mu známých osob místo vytknouti, kde tchán

pochován leží. Moje manželka pála by sob ovšem, aby kíž

postaven byl na hrob otcov, a toliko, když by se zpsobem
navrženým nemohlo více s jistotou vypátrati, kde otec pohben

jest, aby se kíž postavil na hrob matin.
Uite tedy, co Vám bez obtíže bude možného, aby se vc

k upokojení manželky mé spoádala. Až byste pišel opt do

Zábrdovic, díve neb pozdji, odevzdejte laskav piložených 20 kr.

hrobaovi za cestu, kterou s Vámi uinil, ukazuje Vám hroby tchána

a tchyn. Snad že Vám ve skladu i nco sleví z tch 25 zl.,

kterýchž za hotový pomník s nápisem žádali ; s tím, co by snad

slevili, naložte též dle uznání bu k nasypání hrobu neb k emu
byste jinak ml za dobré. Kdyby pak eho jiného bylo poteba,

oznamte mi to a já Vám s podkováním náhradu uiním. Pro-

zatím pikládám, jakož se na poctivého dlužníka sluší, známku

dvojí na list dnešní a na budoucí, kterýmž byste mne, bohdá,

potšil, dávaje mi vdomo, jak se vc ukonila.

Zárove Vás prosím, kdybyste laskav dodal neb poslal :

piložené radnímu Kollcrovi,- bývalému kolegovi mému u magistrátu,

jejž žádám o njakou zprávu z archivu mstského. Snad

znáte. Kdyby Vám dodal odpov, piložte ji asem k listu svému.

Mátc-li poslíka njakého do augustinského kláštera, po

tam piloženou cedulku Matoušovi;- mm.ite-li, /mate ji.

í',>lyk<ir/> Kollrr (1809 1878), <»</ roku 1835 úedník pi nagl

: koltá 'í;<í Šrmhmi:'. feni ' hyl :• tychí si::

Koiirr poádal archiv mista Umu ,i byl téi historický tpiaovmi

Trapp, Polykarp Koiit nblatt, lé >! (Zpráva dra. Sr. SoukaJ
U / Klaní
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Dnes nám oznámeno od ministerium, že mžeme býti zpro-

štni dalšího doplacení na výpjku státní, 4 když podáme žádost

o to do 10. t. m. Nepochybn i Vám dá místodržící co nejdíve

o tom vdti.

Dkana Žáka 5 jsem v pátek na noc navštívil a v sobotu

ráno jsem jel do Lednice, ohledati park a nový zámek i kostel

gotický, odkudž jsem v potu tváe klusal do Beclavi a veer
šastn se vrátil do Vídn. Lednice, vru, jest hodná podívání

!

P. Žák stžoval si na mnoho prací dkanských; vyhlíží dobe a

zdá se býti spokojen.

Moje manželka Vám slušn dkuje za prokázanou nám
laskavost, žádajíc mne, bych Vám to v jmén jejím oznámil. Též

se zárove se mnou uctiv porouí Vaší vzácné paní choti a po-

zdravuje dítky všechny, jakož to iní i dti naše.

Mjte se na všem dobe a štastn.

Váš upímný pítel AI. V. Šembera.

V brnnských deskách zemských, [v] knize II. Zachariáše z Hradce

na rok 1573, zapsáno jest poslední poízení Albrechta z Bo-
skovic, d[e] d[ato] na erné Hoe v úterý ped druh nedlí postní

r. 1571, a kodicil jeho, d[e] d[ato] na Osov, v úterý ped prom-
nním Krista Pána r. 1572, kdež Albrecht manželce své zstavuje

užívání panství ernohorského. Tato manželka nazývá se v pe-
pise (kopii) desk zemských, k obyejným potebám u soudu

zemského vyloženém, Bozin z Lipého. Ponvadž ale takového

jména nikde jinde jsem nenalezl a domýšlím se, že tu bude

psací chyba, rád bych vdl, jak toto jméno napsáno jest

originálním kvaternu, v staré truhle u zemského soudu ulože-

ném. Wolny ve své topogr[afii] Mor[avy] 6 nazývá manželku Albrech-

tovu Boženu, však na Wolného se spoléhati nelze. Nemohl byste

do toho originálu dáti nahlédnouti? 7

* Viz list is. 123.

5 Vine. Žák (Ziak), gramatiká eský, tehdy dkan v Podivíne.

6 eho Tom. Volný (1793—1871), benediktin rajhradský, topograf a

historik moravský. Zde mínno jeho dílo Die Markgrafschaft Mdhren topo-

graphisch, statistisch und historisch geschildert (Bríinn, 1836), II. Bd., 243.

' Stalo se, a odpovdi Helceletovy na tento pípisek v list 135 není.

Na lístku tomto totiž je tužkou faksimile jména, o nž tu jde: pfltllj iBflJlJ-ni

} ll)pU|)0. — Není však vyloueno, že lístek náležel k listu jinému.

18
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133.

J. Helcelet I. J. Hanušovi. Brno, 1855 ervenec 7.

O pluhu a vozejkáich. Chtl by se s Hanušem setkati ne

ve Vídni, ale v Brn. Teši se na Prahu. O závazku B. Nmcové.
Pímluva za Matzenauera.

Originál. Praha. Museum král. eského. Adresa Hanušovi nmecká.
Razítko pošty pražské 8. ervence, brnnského není. Bez podpisu.

7./7. 855.

Rukopis Tvj, píteli, byvši už v tiskárni, vzal jsem tedy

ješt jednou dom a pidal nestrann ten náhled o pluhu, jakožto

od plu pocházející, a i tuto nepisáhnu na slovo Schleicherovo.

Jsemf toho mínní, že je pluh pozdjší název než radlo a oradlo,

kdež pak odvozování od plování se zdá nad pirození prostiké

a naivn. Já považuju pluh za pokrok, vyšší potenci staršího

orání s radlem a sochou. Tyto starší nástroje (die Aadl u[nd] die

(meklenburgische) Zoche, der Hacken) musil ješt orá nositi,

musil nimi ješt ,rýti', což snad jest rodný blíženec radla i aritra

sanskritského; pluh ale neteba nositi, tenf se na zplazu (Sohlen-

stck, Pflughaupt) vlee, plhá, plúží, což tedy ovšem pokrevné

jest s pit, ale ne v oné praprostiké, že se orání vbec podobalo

plování, jakýmž lo vodu rozrývá, nýbrž v takové, že plž i pluh

na svém spodku se vlekou. Tu ale, jako v Tvém kopání zasutých

Pompejí slovanských vbec, nerozhoduje zevrubnost linguistického

odvozování, nýbrž potebovalo by se zase historických dokladv,

starší-li jest název a nástroj radlo i pluh. Nuž! spasení lov-
enstva na tom svtle se nezakládá, jsouf i bludiky svtýlka.

Podobn vozejkáum 1 dostalo se v rukopisu objasujícím

pídavkem svtla. Dále mjte i stíny svého práva; nemže všechna

pravda lesknouti se jako švihácké boty, ježto nejsou ani nohami,

nýbrž jen pouzdrami.

Tolik tedy o vcích .nebeských'. Vci zemské mne na ten

as živji dojímají. Do Vídn ml bych jeti, a nikoli v ervenci;

m.unf v 2. polovici ervence zkoušky, a sic po pestávkách na

3 doby roztahané, tak že mi nelze odejíti odtud. I na zaátku

prázdnin, srpna tedy, nerad bych Sel do Vídn; bojím se, že by

vydáním skrovných mých penz potom nezbylo svobody pro

prázdniny, kdežto by v nich pak bylo smutné nomen el omen

VU liti U li!
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Víde zamýšlím si více nechat na sklonek záije. Proež pojedeš-li

do Vídn ranným tahem, který do Brna v 2 hod. po obd pi-

jíždí, mohl bys mi se zavditi, abys mi o tom dal zprávu, který

den pijedeš. Pišel bych na nádraží T vykat; mohli bychom

aspo letmo drobet spolu promluviti. Zastávka tahu toho zde

v Brn s pl hodiny trvá. Na zaátku srpna slíbil jsem Ctibora

s Boženou trochu do našich hor provést ; už se na to tší dtsky.

Pozdji snad ješt i do Lednice (Eisgrub) a na Pálavské hory.

Nuž, to nejsou žádné nepohyblivé lhty, nýbrž píležitostné vý-

pravy. Do Prahy pak nechám si to na každý zpsob, až budu

vdt, že jsi už z Vídn pijel a že jsi jinak doma ; asi tuším

v bhu srpna, mezi první a druhou výše zmínnou procházkou

s dtmi. Celý uzel nesnází nezáleží nikoliv na kalendái, nýbrž

na mšci. Viel braucht es nicht um glúcklich zu s[ein], toliko dng
(4eHtrH, ^eHeacKH).

Rendez-vous si tedy dáme toliko u Laury (nevyjímajíc ovšem

blahonahodilých episod, jichž nám rate bohové a bohyn milo-

stiv nadliti). Také se mi zdá, že mi není zcela do upokojení

vyhovno, že jsem T úpln celého nezastal, když to je bez

Laury. Pro ten výrok snad se nebudeme potýkat na kordy, leda

na sklenice.

Zprávy Tvé o Otokamenu, 2 a nejsou zelené, jsou smutné,

i a netragické, pece i nezajímavé. Ad vocem Slezina; 3 pochopuju

že se chce vybaviti toho servitutu
;

4 to leží v naší vybavující dob.
Svobodná práce daleko pevyšuje nucenou s hledišt národní

oekonomie i vdy spoleenské. Ale bis dat, qui ito dat! Trochu

pozd ta svoboda pijde a mohou dojíti i asy, že by si pála

njaký dobe zachovalý servitut. Vci lidské jsou nad míru nestálé

a [pomíjej] 5
ící. To ale pravím co locum communem; Sle[zina má] 5

vli a schopnosti na dlouhou ješt svobodu. Že ne ? [Perly] 5 eské
ješt neznám, jsem hrozn za naším asem. Ale s mladostí

ztratil jsem už také stud, tu roztomilou barvu. Jsem píliš osa-

ml. Ale abych nezapomnl! Macenauer co kandidát pro profes-

suru reální i gymnasiální bude, snad ne tuze brzo ! u Hataly

1 Karolina Ottová z Ottenste i na; druhá ást jejího pídomku pe-
ložena do eštiny.

3 Božena Nmcová.
4 Snad smlouva s nakladatelskou firmou Jeábkové.
' Místa porušená vytržením známky jsou doplnna podle domyslu.

Perly eské, almanach redigovaný A. J. Vrtátkem a vnovaný J. V. císaovn
Alžbt 1855. B. Nmcová pispla do nho obrázkem .Karla' na str. 115—170.
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zkoušku dlat z eštiny. Myslím já, že mu není poteba rekoman-

dace, on však si jí peje; nuž, zmi se u Hataly píležitostn

o jeho nevšedních, dkladných vdomostech o jazycích slovanských,

k nimž te i germánské pipojil. Škoda je ho zde v Brn a na

nižší škole. — Piš brzo i pije!

134.

AI. V. Šembera J. Helceletovi. Víde, 1855 ervenec 10.

Žádá ho za zjištni, je-li ve Františkov museu kodex

Tišnovský, a prosí, by srovnal výpisky piložené s prvopisem.

Originál. Brno. M. Helcelet. Adresa Helceletovi eská bez razítka. Od-

pov na je list ís. 135.

Ve Vídni 10. ervence 1855.

Píteli Drahocenný!

Nadužívaje laskavosti Vaší zas Vám s ním picházím. ekl
jsem Vám tuším již, že probírám asem nkteré listiny Bokovy,

o nichž se domýšlím, že v nich nco zmnno, a o nichž mi zá-

leží na tom, abych je porovnal s prvopisem. To týe se též listu

nkterých, kteréž Boek nebožtík, jakož poznamenáno v diploma-

tái, 1 vypsal z kodexu Tišovského.'2 Dle citátu tuto na pedním
lístku uvedeném leží prý ten codex Tišnovský v Museum Mo-
ravském.

I prosím Vás tedy pátelsky, abyste vedle píležitosti se optal

kustosa Heinricha/ 1

s kterým ovšem znám budete, zdaliž v Museum

1 Codex diplomat icus ei epistolaris Moraviae. Studio et opera Antonii

Boczek. Olomucii. 1836 a násl.

J O kodexu tom srovnej zde listy ís. 135 a 137. Pátráni Sembrovo
po nm bylo ovšem marné, ježto kodexu vbec nebylo. \'iz: QustOV Friedrich,

Kodex Tišnovský. Píspvek k poznáni novovkých padlku v moravském diplo-

matái. H. 111(189 '.'. tamtéž na str. S59 se uvádí, kterak Šembera

první Oznail aspo nkteré listiny z tohoto pramene za podvrzene nebo

porušené ff 'umti a znamenitosti msta Olomouce. Víde, IShl : pedmluva
str. IX. poznámku I ) a potom JVé podezeni na všecky listiny kodex i:

Tlšnovského iv dodatku k lánku .() úkladném útoku, feji uinil Kunrát,

knize Znojemsky, na olomouckého biskupa Jindicha /dika r. 1145. S doklady.

iv a Morava nebylv rozdleny na župv (

B Navrátil, Listy Palackého Bokovi MM., 1901, str. 110, poznámka
Albín Heinrich (1785 1864), gymnasijni professor a kustos Františkova

musea v Zim \'iz I >r Uclion. Albm Heinrich, jubilirter k. k. liym-

Vluseunu Custos und Direktor des Werner-Vereines tur geologischen

Durch/orschung von Máhren und Schleslen. line Blographle. Brann,
•
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M[oravském] skuten njaký takový kodex Tišovský se chová,

a chová-li se, abyste v nj nahlédl, co je to za kodex a jsou-li

v nm jmenovit listiny . LX, LXIV a LXV z II. dílu diplom[atáe]

Bok[ova], jež jsem Vám tu blíže naznail. Práce Vaše nebude

velká, mj zisk ale bude znamenitý, necha mi dáte zprávu, že

tam kodexu takové[ho] není, anebo že tam ty listy jsou.

Není s tím na pospch, optej [te] se na to teba, až byste šel

do Museum za svou píinou.

Mámf za to, že jste list mj s piloženým listem p. Kol-

lerovi ped týdnem obdržel. Psalf jsem mu v píin podobné.

Jak se dovídám, jest p. Palacký v lázních ve Šternberk blíž

Slaného a zdraví jeho jest ve stejném zpsobu. František Blo-

hradský 4 jest naproti tomu zdravší, než jiná léta byl.

Bute zdráv a šasten.

Váš upímný sužovatel AI. V. Šembera.

Nezmiujte se o mém pátrání ani Heinrichovi, ani jiným

historikm.

Boek Codex diplom. Moraviae. Tom. III. p. 212—214.

Sententia curiae Romanae lata in causa litis de jure patro-

natus ecclesiae s. Peti etc. D[t].
5 Anagniae. VI. Cal. Julii 1256.

N. CCXXXIII.

In nomine domini amen. Orta dudum inter abbatissam et

conventum monasterii de Porta Celi, quod Tischnowitz uulgariter

appellatur, etc. etc. et sui sigilli munimine roboravi.

Apographum in codice Tišowicensi in Museo
Moravice

Idem Codex. Tom. II. ab a. 1839.

LX. p. 68.

Pemysl, rex Bohemorum, confirmat locationem civitatis Freu-

denthal olomuc. 1213.

Premizl dei gratia Boemorum rex, dilectis ciuibus nostris de

Froudenthal etc. Marchionis.

E coníirm. Pemysl march. Mor. ab a. 1233 in cod. ras.

Tišowicensi.

4 Frant. Blohradským, v list následujícím ,z Blhradu' , mínn tu

pítel Šemberv i Helceletv Frant. Zach, který byl dobrým pítelem víde-

ského stavitele Šebka, vzpomenutého v list následujícím. Viz: V. Gabler, Ze

života generála Zacha. Osvta, 1892, I. str. 498.

5 Doplnno podle Boka l. c, od nhož se Šembera ostatn v drobno-

stech pravopisných odchyluje.
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LXIV p. 75.

Heinricus marchio Moraviae amplians civitatem Bsenec, variis

libertatibus donat. Olomuc. 1214.

In nomine domini amen. Ego Henricus qui et Wladizlaus dei

gracia marchio Mor .... volens villam forensem nomine Bisince

mro foti construere etc. Datum per manus Johannis capell. nostri.

E codice Tisnowicensi ms. sec. XIV.

LXV p. 76.

Heinricus, marchio Mor. coníirmat ordini s. Joannis possession.

villarum Tišow et Bezina. Brunae 1214.

C t ^ nomine sancte etc. Principm nobilitatem decet pro-

genitorum suorum facta etc. per manus Apollinaris etc.

E codice Tisnowicensi ms. sec. XIV.

135.

J. Helcelet AI. V. Šemberovi. [Brno], 1855 ervenec 15.

Kodexu Tišnovského ve Františkov museu není. Optá se

na Chytila. Kollerovi lístek odevzdal. Hroby ješt nezjištny.

Originál. Praha. Museum král. eského. Bez adresy. Odpov na lis:

ís. 134.

V Brn 15. ervence 1855.

Drahý píteli!

Nemohu Vám ješt podat zprávu o poízení všeho, co žádáte;

kdybych však odložil psaní, až to bude, mohl byste myslet, že

jsem nedbalý.

Pedn co do kodexu Tišnovského, 1 není prý v Mu-

žádného. Dal mi Heinrich fascikul vidimovaných a nevidimova-

ných pepisu listin, týkajících se kláštera tišnovského. Je asi

25 listin. Prohlídl jsem je pozorn; jsou potvrzování starších práv

a nadání, na statky a patronát onoho kláštera se vytahující, mezi

nimi/ ale ani jediné listiny, na které se tážete. Heinrich povídal.

zdali asi ve stavovském archive takový kodex se nenac

ponvadž už mnohá VC Z Museum ledakam S€ DOtrOUSÍla iaduou

i necelky ádnou cestOtl. Chytil je na ten as v Praze asi na

14 dní; nemohl jsem se ho na to optat, naež ovšem on nej-

snadnji by mohl odpovdíti. Nuž, až se \:
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P. Kollerovi odevzdal jsem Váš lístek hned po obdržení;

byl jsem ho ješt vera o odpovd pohánti, 2 má ale ted mnoho

mimo kancelá co dlat a nelze mi bylo zastati ho po nkolikráte už.

S pomníkem na hrob Vašich nebožtík 3 nejde to tak rychle,

jak se povídalo zpedu. Pan Koán a Kranitzer a ledakdo myslí,

že byv na poheb starého pána, musil by hrob nalézti, ale nejde

to jaksi; ješt prý mi pijdou povdít, a pochybuju o nalezení

hrobu p. tchána. Nuž, ješt ani nápis není na kíž hotový, ale

jakmile bude, postaví se kíž; a nenalezneme-li nijak hrob starého

pána, tedy na hrob p[aní] tchyn. Peníze obdržené sútuju, až

a pokud je vydám. Marky poštovní nebylo poteba posílat; což

by už na to naše staré pátelství nevystailo? Bohdejf!

Zpráva o zdraví z Blhradu 4 mne tšila. Jsou-li pak zase

hosté tam odsud u p. Šebka? 5 S porouením tam a srdeným po-

zdravením u Vás od nás, jsem povždy upímn
Váš starý Helzelet.

136.

J. Helcelet I. J. Hanušovi. [Brno], 1855, ervenec 20.

Žádá o pímluvu, aby se A. Matzenauerovi dostalo brzy

otázek pro zkoušku písemnou. Slibuje pelivou korrektum .Pro-

cházek po oboe mluvozpytu a starožitností slovanských''. Umlouvá

setkáni v Brn.

Originál. Praha. Museum král. eského. Bez adresy.

20./7. 855.

Byl u mne p. Matzenauer a mermomocí mi vnutil poštov-

skou marku, abych Ti psal
;
jak pak tedy bych nepsal ? Vzkazuje

Ti svou hlubokou úctu a žádá T ješt o jednu laskavou intercessí

u p. Hataly, jestliže je zkušebným komisarem pro eštinu; 1 a sice

vztahuje se jeho žádost na to, aby se mu (Matzenauerovi) zaslala

brzo otázka pro písemnou práci, totiž ješt tento msíc, by mohl

v prázdninách nejen vykonat ji, nýbrž i pro ústní po prázdninách

se pichystati. Je-li tedy ta vc v rukou p. Hatalových, máš pí-

hodným slovíkem ho pímti k tomu, aby otázku hned podal,

a možná-li, i k tomu psobil, aby na kandidáta ped koncem toho

Viz list ís. 132. I 'iz list ís. 131. * Viz list ís. 134.

•'• Frant. Šebek (1814—1862), eský stavitel ve Vídni.

1 Viz list ís. 126.
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msíce došla
;

jinak by se mohl snadno píhodný as prázdnin

promeškati, co by Macenaurovi velmi na ujmu bylo. Co tedy v té

vci mžeš, ui laskav pro urychlení váhavého bhu úedního.

Nyní pod toutouž markou hned i ohlas na Tvou spšnou
poslední epištolu od 9./7. V korrektue ,Procházek' 2 uiním, se
budu. O otisky se postaráme, a co by to stálo mimo sazbu a p[od.],

odpoteme od honoráru. — Do Vídn s Tebou nepojedu, tuším,

na zaátku srpna. Dív bych se s Tebou, až se z Vídn vrátíš,

do ech vydal. Abys pl dne v Brn strávil, neschvaluju bez-

výminen. Pijeda v poledne, musil bys pak v pl noci odjíždt

a takto ne vyspán do Vídn pijeti! To radj 24 hod. zde pobýt.

Anebo, oznámíš-li mi, kdy Brnem pojedeš, pišel bych na nádraží;

je zde zastávka l

/2 hodiny. Potom na zpáten cest dalo by se

snad pohodlnji a snáze umluviti, co spolu chceme a mžeme.
Udáš-li mi urit, že ped 6. srpnem nepijedeš, vypravil bych se

s Ctiborem ješt pedtím na 2—3 denní výlet; 3 ale nerad bych

tím pomeškal Tebe, což by se jinak snadno státi mohlo, kdybych

dlouho darmo na T ekal a pak snad náhodou z Brna odešel,

kdybys práv jel. Chtjí u nás pokoje malovat a kamna pesazovat;

dvod jist dosti, aby se lovk od rány vzdálil.

Nuž, marka darovaná mne tlaí, dobrá myšlenka m ne-

napadá, bude radno skonit. Bud zdráv a hodný; a piš urit,

co a kdy. Tším se na Vás. H[elzele]t.

137.

J. Helcelet AI. V. Šemberovi. Brno, 1855. srpen 10.

Pomník na hrobe tchyn Šemberovy obstarán, jako: i Ustel;

Chytilovi. Zprava o cest s dtmi a o cholee. Rad by pijel

do Vidné.

Originál, Praha. Museum král eského. Bez adresy.

Drahý píteli

!

Po Vašem posledním psaní, ve kterém jste mne pochválil, 1

pomyslil jste si asi už, že jste mne chválou ukl; tak dlouho Vám
nepíšu. Nuž, pomník Vašich pp. nebožtík konen na zábrdov-

ském hbitov už stojí v poádku, ovšem na hrob pani mámy,

VU tu

Proveden dm na a pops \sledujlclm.

' Nedochováno,
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nebo hrob p. tchána sotvy už kdo ped angelovou troubou na

soudný den vypátrá. ,Trávka na nm roste'. Po zapravení vyjed-

naných útrat zbyl mi zlatý, jejž Vám tuto nazpt posílám. Bu-

doucí úlohu smle zase na mne uložte
;

jen bohdej, aby byla

veselejší.

Lístek panu Chytilov[i] 2 odevzdal jsem; snad Vám už i odepsal.

Zaátek svých prázdnin užil jsem tím, že jsem se s Boženou

a Ctiborem od 2. do 5. t. m. vydal na pší pout do našich nad-

brnnských hor: na Tišnov, Nedvdice, Pernštýn, pak pes hory

na Kunstadt a Boskovice, kdež nás všeznámá boue pinutila pší
pout ukoniti návratem po železnici. Horka jsme zkusili notn,

ale pišli jsme dom zdrávi. V Brn a okolí pak nyní nemilý host,

cholera, krut ádí a nemilosrdn, a v našem dom posud na-

vštívení jsme nebyli, vyjma vera prjem u Ctibora, který však

šastn už zase pešel. Podobn i Víde znovu pohoršení pro-

žluklé té epidemie zkouší, a nemáme si tedy v tom co vytýkati

i závidti. Peju, abyste i s celým domem byl na nepokaleném

blahobytu zachránn.

Dle dopisu dra Mošnera, jenž mi ped nkolika dnmi také

psal, v Holomouci posud epidemie nemají. Pijedu-li do Vídn,

jak bych rád, ješt nevím; ano-li, stalo by se to teprv asi v bu-

doucím msíci.

Zatím srdené pozdravení své i celé své rodiny na Vás i celou

Vaši rodinu upímn vzkazuje, jsem jako vždycky

V Brn 10. srpna 1855. Váš starý pítel Helzelet.

138.

J. Helcelet I. J. Hanušovi. [Brno], 1855 [srpen] 11.

Zprávy o cholee. Koleda se zdlouhav tiskne. O V. Olivové.

Originál. Praha. Museum král. eského. Bez adresy a bez podpisu.

List datován omylem písaským 11./7. místo ll.\8.; že náleží do srpna, vidti

již z první jeho vty i z dalšího obsahu, v nmž se zmiuje o cest na

zaátku srpna, o cholee tehdy vypuklé atd. Odtud hoejší opravené datum,

podle nhož byl list asov zaazen.

11.7. 855.

9. i 10. srpen už minul, a Tebe, píteli, ješt tu není; myslím,

že T snad ješt i tento list v Praze zastane. Možná, že T do-

- Stran dalšího pátráni po kodexu Tišnovském : viz list ís. 135.



282 . 138: 1855 [SRPEN] 11.

mácí konference anebo nedokonané ,runy" doma pozadržují, i
snad hluk prožluklé cholery do svta nevábí. 2. t. m. vydal jsem se

s dvma staršími dtmi do hor a pobyli a pochodili jsme šastn

a zdrav až do 4., kdež ona hrozná boue nás zase dom pohnala.

Doma však to, ped ímž jsme utíkali, zedníka a malíe práv

v nejbujnjší, a velmi váhavé innosti jsme zastali a ješt tomu

není konec; k tomu výše zmínná epidemie tak sob v Brn za-

libovala, že umíráek od rána do veera svou spasitelnou innost

nepetrhuje. Ctibor, jda s duchem asu, také vskutku už si lehl;

doufám, že to odbyde módo praeservativo, s cholerinkou. Dejž

nebe, abychom si nemusili lehnouti ješt nkdo, nemli bychom

hrub kam; tak jest to tím restaurováním pokojv a kamen

všechno rozcouráno. Ne lépe z Vídn znjí novinky. Domnívám

se tedy, že snad výpravu vídenskou na neuritý as odložíš. Jakž je

asi v Praze? Peju, by lépe bylo. Ostatn, není-li nám už páno
,dulce pro patria moi', aspo abychom doma umírali; zbydeme-li,

tím veseleji, bohdá, potom na svt bude. Potom mžeš i Ty

(i já budu moci) bezpenji se na cestu vydati; aspo po pestálé

epidemii lovk bezpenji o holbiku více ledaeho snese.

Zdlouha to letos s naší Koledou chodí. Tvj lánek 2 ješt

mi z tiskárny nedošel pod skipec. Mžeš býti bezpeen, že jej

budu s nejvtší pozorností prohlížeti. Ostatn chceš-li mermomocí

a budeš-li v ten as v Praze, mohu Ti revisi Tvých separat-

odtiskú pod kížovou páskou zasílati, pokud to muže býti bez

zastavení hlavní vci, tisku totiž Koledy.

Od Valerie3 po dlouhém ase dostal jsem zase dopis; žije

nyní ve Františkové Lázni s Todescovými. 4
.lest celá na mysli a na

nervech rozervána, nákazou asi podobn choré sestry paní své,

kterou velmi miluje a do které pro neobyejnou krásu a ducha-

plnost jest tak zamilována, že si nejen ctnostmi jejími dává

úpln imponovati, nýbrž že i vplyvu jejich duševních chorob pod-

léhá. Ostatn železné lázn a žiti venkovské (a vzdálené od nebez-

Hanuš pednášel .Ober slavische Runen und Ote Literatur li. pro-

Abhandlungen der knigl BOhm. Geseltschaft der Wissenethaften.

V. Folge, 9 Bd., Ur 11. Výsledkem dalšího studie. byla práce

Hanušova 7.ur slavischeu Runett/rage. Wien. l\l~> Otisk : Archiv fr Kunde

Osterreichischer Qeechichtsquellen, Bd. 18. Srovnej dále k vci ti

mluoospytu a starošltn ch. Viz list

V
* Rodina velkoprmyslníka i i

Bratránek pál kat.
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pené pítelkyn letos v Gastýn žijící) tuším tón tlesný i du-

ševny mladé blouzníce i filosofky vyléí a ponapraví. Pro strach

ped cholerou tak spšn Brnem a Prahou jely, že, jak toho lituje,

ani Tebe ani mne vidti lze nebylo.

Novin jiných nemám, le touhu po poádku doma, pokud

musím doma býti, i touhu po všeobecném zdravotném polepšení,

abych nemusil poád doma býti. Vy jen, prosím, zdrávi budte, což

prozatím jest indicatio primaria; ostatek nahradíme ledajak pozdji.

Nebudeme-li zdrávi, nuž, nebude eho litovati ztráty tak bídného

bytu v tak nelahodné hospod. Pokud ale možná, ,nedejme se!'

139.

J. Helcelet I. J. Hanušovi. Brno, 1855 srpen 19.

Oznamuje svj píjezd za Hanušem do Vidn, když se s nim

v Brn minul.

Originál. Praha. Museum král. eského. Bez adresy a bez podpisu.

Bríinn, 19. August 1855.

Že se Ti ve Vídni dobe vede, s potšením seznávám i z 9

krejcarové marky, kterou v pepychu na míst 6 krejcarové na svj
list od 18. t. [m.] jsi vtisk. Halbpart! Tedy pijedu v úterý (21.)

ráno Tob v tak spasitelném poínání pomoci. Nepotebuješ mne
v nádraží vykat, musil bys píliš ráno vstáti. Hodlám se uhostiti

u mého pítele, professora C. Mayera na Landstrasse, Ungergasse,

446, 3. St[oc]k, Stiege rechts, kdež bys mne mohl i kole 9. hod.

ráno nalézti, kdybys zrovna nic horšího na práci neml a nedo-

kavému srdci odolati nemohl. Nepijdeš-li, pijdu T okolo po-

lední u Nádhernovic hledat. Nemíním ve Vídni výše nkolik dní

pobýti.

Že jsem T v Brn v nádraží neekal, tomu nebyla vina

chybn udaná hodina Tvého píjezdu, kterouž bych byl snadn
zkorrigoval, nýbrž nevšimnul jsem si Tvého pípisku na onom
knihkupeckém oznamovateli, domnívaje se, že mne jednoduše

chceš na dopisování upomenout; a jelikož jsem Ti den ped tím

do Prahy psal, myslil jsem, že se naše listy náhodou kižovaly

na cest, a odložil jsem Tvou zásilku jednoduše ad acta. Nuž,

napravíme a spoádáme ty omyly tuším ve Vídni po dobrém. —
Do té doby bu živ poctiv a vesele a opatrn.
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140.

J. Helcelet I. J. Hanušovi. Brno, 1855 íjen 20.

Skládá úty z honoráe Hanušova z Koledy 1856. Prosí

o potvrzeni, že honoráe došly, a za rozesláni Koledy údm Matice

Mor. a redakcím. Táže se po známých. Mathon pijel do Brna.

Knihovna university olomoucké má prý se pesthovati do Brna;

snad Hanuš s ni? O známých.

Originál. Praha. Museum král. eského. Bez adresy.

Na vigilie posvcení chrámu Pán 1855.

Piložené posílám Ti konen — molto fumo e poco arrosto

— honorár za jazykárské 1 lánky do Koledy na r. 856,
2 který

v cife obnáší 44 zl. 30 kr. ; od ehož pak pijde odraziti náklad

na 200 zvláštních otisk tchto lánk (totiž za tisk 6 zl. 15 kr.,

za papír 3 zl. 25 kr.), což spolu dlá 9 zl. 40 kr.

;

44 f. 30 kr. - 9 f. 40 kr. = 34 f. 50 kr.

Tak tedy tuto Ti posílám 34 zl. 50 kr. k. m. V píštím svém

dopisu raiž mi tedy slovíkem dáti vdomost, že jsi i tuto sumu,

jakož i onehdejší zásilku honoráru pro p. Rittersberga náležit

obdržel. Jedním vrzem také obdržíš veliký balík Koled nových

prostedkem železnice, jimiž Tob, ubohý, nastane hrubá úloha

inného úda Matice Moravské, totiž rozestrkati je dle adrosm

pipojených; pro p. dra. Špotta pipojenáf pokulhávající Koleda

loská (1855), ra už mu njak naši nevinnost i neúmyslnosl v té

prožluklé záležitosti vymluviti a omluviti. Pedevším, mnedle, hled

laskav, aby redaktoi svých exemplá co nejdíve dostali; bylof

by trochu troubení pro odbyt Koledy žádoucí. 3 (Nedím však, že

1 ,Ti á» oóv ysoiTO yXart^c. ypTjerónpóv r* r h r!> /?;'«;; xai ri ~nrs

yetpov tt)C yXó-m motal tlí AiSOpOS hrbatý, kdy: pekl a vail bez konce

jazyky pro hosti: fPozn. Helceletovaj.
1 Viz list ís. 129. Zvláštní otisky % nich poízené prodávány po JI kr

pod titulem: Procházky po oboe mtuvozpytu a starožitnosti Slovanských

Irm o píbuznosti a iivobyti ei indo-cvropejských. Praha. 1856. V ko-

misi Alex. Storcha.

< ' KoUdi pinesl správy zejména Lumír v rott. 1. (1851

1008; ni. '. 957, 1004; i\'. .'. 1006 a Píloha 254; V, Z 1006.

64; VI, 2, 1005, VII, :. 978 Dálil upozorninl významu, ,w,>/

1850, U ji:, .i! Listu, píloze k Mor. Nov
: r. 1851, puk v Mot //.v. 71: 1853, ís. 78 a 86; l

\ /•,;*• v <

' •: ..'/' .' literatur und

Kur.
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jsou redaktorové trouby.) Tžký už je život pro takový nefabrický

kalendá, naprotiv tm 6 krejcarovým nmeckým.

Nuž, drahý brachu, jak pak živeš a jak živete vespolek

všickni na duši a na tle? Nepinesla Ti jese ješt njaké vino-

braníko i jinou zámineku k njakému výletu k dobrým páte-

lm i pítelkyním? Mn se zpomínka na naše letoší spolubytí

už zdá jako njaká loská; tak velmi vtíravost pítomnosti potiskla

nazad do minulosti nedávné rozkošné chvíle. Už-li pak Vladislav,

jak se íká, odveden na vojnu? A kam? — Heintlovic Pepek

zas-li je u Vás a kdož pak jej pivezl? Táta i máma? Co pak

slyšíš o putování Sleziny 4 a jinvch jezdících i toulavých
rytí druhého pohlaví? (Naše neromantická slovanština ani neumí

vyjáditi fahrender Ritter!

Pomeškav odepsati Valerii 5 do Františkových Lázní, dokud

bylo vas, nemohu nyní ani oekávati od ní, snad uražené, nový

dopis, aniž vím, kde by ji mj list nalezl; nebo do Vídn jist

se nevrátily, pokud tam bude stopa cholery. Nuž, tak musím

vlastnímu pohešení pipoísti uložené pokání. Zdejší novina je

p. Maton, 6 jenž z Rjeky prozatím do Brna se dostal na gymnasium,

oekávaje definitivného ustanovení za gymn. professora v Cechách

i Morav i Slovensku. Nemám zetelnou píinu pro, ale nelíbí

se mi; mnoho mluví a nezdá se býti vše tak pravda, jak to

mluví. Velmi si zakládá na protekci ministerského jakéhosi refe-

renta, tuším, Kleemanna. Všechno-li to zlato, co se blýská?

Po vyzdvižení holomouckého vysokého uení 7 má prý tamjší

bibliotheka pesthovati se do Brna. Brzo-li, nevím
;
je sice v jejím

ele p. Skyba, 8 slavné pamti, kdyby však následkem njaké zmny
Tebe na to místo povýšili (!), to bys snad se lekl? Že ne? —

* B. Nmcová. V lét 1855 odebrala se do lázní sljaských na Slovensku,

které jí dobe prospívaly, a potom konala výlety po Slovensku, sbírajíc národní

pohádky, ale pinucena policejn asi po šesti nedlích opustiti Uhry. Viz:

V. Vávra, Božena Nmcová, str. 152.

5 V. Olivová. Viz list ís. 138. ,; Fr. Eug. Mathon.
"• Fakulta filosofická zásadn zrušena již 11. íjna roku 1851 následkem

pilenni lycea ke gymnasiu, jež takto se stalo ústavem osmitídním, a

10. srpna r. 1855 zrušena fakulta právnická, ímž skuten svtské fakulty

odpadly mimo uilišt lékasko-ranhojiské, jež nejsouc fakultou nemlo práva

udíleti hodnosti doktorské; to zrušeno teprve 1872. Tak zbyla z celé university

pouze fakulta theologická, jež trvá podnes, podrževši akademická práva svá,

a spravuje se dkanem ron voleným. J. V. Prášek, Vysoké školy moravské.

Osvta 1899, I, 308.

* Fr. Skyba, jenž byl knihovníkem po J. Šilhavém.
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Nic o svém osudu budoucím neslyšíš? Tu ne quaesieris, scire

nefas" — ! . . .

.

Jaké pak Té docházejí zprávy ze Záalpí a Pedalpí o útlých

záležitostech Tvých paní švakrových vzhledem na nadj a lásku?

(víru ani neberouc v pochybnost). Kde je innost, oekávají se

i pimené úinky.
Zkrátka vidíš, že sám nemaje Ti jakých novin vypravovati,

tím více jich od Tebe oekávám v píštím Tvém psáni, které po

tak dlouhé pestávce mlo by hodn mnoho obsahovati, ím by

se naše vzájemnost oživovati mohla. Piš tedy brzo; pedevším,

že jste u Vás všichni tak zdrávi a veselí, jak toho Vám peju Já.

14X
J. Helcelct I. J. Hanušovi. Brno, 1855 prosinec 2.

Rozprodal zaslané spisy Hanušovy ; kritika jich. O známých.

Radí léky pro churavé leny rodiny Hanušovy.

Originál. Brno. M. Helcelet. Bez adresy a bez podpisu.

2. prosince 1855.

Dlouho, píteli, ekáš na mou odpov trpliv; i snad

i netrpliv? U nás jaksi všechno hustne a vázne jako kaše. Tvé

životopisy elakovského 1 prodal jsem sice všechny, tot 5 exem-

pláru — 3 í. 20 kr. ; mn samému vnovaný vdn jsem pijal

a tením osudu lovího se vzdlal. Stejn dkuju za .Vázané',

-

které mi nešlo stejným zpsobem do krve jak ono. Tch jsem

prodal 4 ex[em]pl[áry]^l f. 20 kr. Posílám Ti tedy výtžek 4 zl. 40 kr.

,Vázané' doruil jsem D'Elvertovi, jedno dostala sekci

statisticko-historická a jedno mi zbylo. Neodbudu-li je a souhlasíš-li.

dám je svým asem bibliothece gymnasialní, jedinému totiž ústavu

zdejšímu, kde asi mají njaký smysl pro filologii. Úsudek o tom

nepodstoupím ; etl jsem kratiký v Literatur-Bl[at1 der) Wiener

Zcitung 3 od jakéhos Th. P. v P (dobe-li se pamatuji!?), který

Ti vytýk, že ješt fantasie nekázaná dosti v tom spisku si

a praví, že linguistika není Tvé pole, nýbrž archaeologie, a zvlášt,

' VÍM list ,'is

\$obtnl />. /.. Útlak Praha,

/ <//V aitrrthiímliih sittr átr aagebindt fi Deutschen, s

i:nd Lithautrn, Als ein !< • deutsch

IflZi,

HiSi Hš BUUti rtuur uml h
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že jsi filosof. Bude Ti snad známo, kdo jest. Jáf nevím. Ostatn
i spravedlivost k zásluhám v tom spisu zachovává.

Pole linguistiky má nco nad míru nakažlivého pro lovka,
nco demoralisujícího pro fantasii, ekl bych. Viz tedy a mj na

uzd tu kídlatou. Nejhe ale je s odbytem takových vcí; majíf

obecenstvo pemalouké, a ti nekupují, nýbrž chtjí íst darmo.

Co se týká náhrobního nápisu eckého, jímž jsi mne v Tvém
psaní obmyslil, byl mi už známý a povídal prý o nm Aristoteles,

že by dobe na hrob vola svdil (nevykleštného ovšem). 4 Zprávu

o Gabin 5 dcerce zvdl jsem s velikým interesem, a co o tátovi

píšeš, nemohu pro spšnost Tvého písma s uritostí peísti: i
blažen lovk! ili blázen lovk! Nkdy to na lovka svdí
oboje. Že Róza 6

s prsem trpí, píšeš. Ješt-li to po prvním dítti, které by

mohlo, tuším, juž býti odstavené, i už po druhém ? Nuže, musitlovk
zavdy všelicos nechutného i perného zakusiti. Však to zase pomine.

O Laue píšeš, že zase kašle. Lituju velmi a drobet se stydím

tak dlouhý as po Tvém dopisu ješt jí chtíti lék raditi. i ne tak

lék, jako prophylaxi, totiž flanel na prsa a na záda pes celou

zimu až do léta ; nemá-li to, af mn k vli bez odkladu si takový

škapulí udlá, nemusit se proto ješt státi mniškou i bekyní.

Trochu toho klášternictví za našich dn musí už každý k sob
pipustit, chce-li obstáti. — Mila, 7 doufám, že též už zase okála.

Píroda sama holky Marsovi nahání (Mars = železo). Nech se

drží prostonárodního léku srbského, viz Musejník, 1851. Sv. II.

str. 48.* Tob pak na míst železa radil bych zlata nebo stíbra

dreimal des Tagesin steigender Dosis, bis Beruhigung erfolgt. Amhht>.

142.

J. Helcelet I. J. Hanušovi. [Brno], 1855 prosinec 27.

Žádá o potvrzeni, že Hanuš dostal rukopis a peníze. Pi-
mlouvá se za urychlenou approbaci písemné práce Matzenauerovy.

Vybídnut drem Pražákem na cestu do Dalmácie.

4 Tuším, že naráží zde na známý epigram Simonida Kejského (556—
468 p. Kf) IIo).ká ncctjy xal -nXXa <payw\> xal noXXá y.áx zlizu)^ u>#pw-o»c xéifiat

Ttftoxpéav ' Pódioq, a zmínky o nm u Aristotela nebylo lze zjistiti.

5 Gabriela Nádherná, provdaná Tennerová.
' Róza Nádherná, provdaná Schmidová ze Schmidsfelden.
7 Emilie Hanušova.
- Vilém Dušan Lambl, Pabrky obsahu lékaského z Jihoslovan. M.

1851, II, str. 18—58.
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Originál. Praha. Museum král. eského. Bez adresy a bez podpisu.

27. 12. 855.

Oekával jsem aspo ve svátcích list od Tebe, píteli, a juž

je po svátcích a nedokal jsem nieho. Vede-li se Ti tak dobe,

že necítíš, jak as utíká, tož Ti odpouštím; jinak-li ale, musím

T výitkou pátelskou napomenout, abys mi dal znamínko o sob.

Poslal jsem Ti dne 2. t. m. poštou paklíek, v nmž mimo Tvj
vlastní linguistický rukopis o ,sedlákuV bylo i penz utržených za

Tvé spisy ,Životopis elakovského'- a ,Angebinde'. 3 Rád bych ml
Tvé potvrzení, žes obdržel, i naízení Tvé, co mám uiniti s po-

sledním exempláem ,Angebinde\ který posud u mne leží.

Dále mám komisi od p. Matzenaura, abych T s uctivou

jeho poklonou prosil, bys, sejda se s p. Hatalou, píležitostnou

poptávkou hledl k tomu psobiti, by on laskav si pispíšil

s petením Matzenaurovy písemné práce, 4 kterou ovšem ped
samými svátky teprv do Prahy zaslal. Bží mu nyní o to, aby se

ješt v lednu dostal ku ústní zkoušce, jelikož v Praze jen dva-

kráte za rok se zkouší a tak snadno o pl roku zase mohl býti

zameškán.

Co Ti mám o sob povdíti nebo o Brn? Zima nebo bláto,

draho poád stejn, bída, nouze na vše strany! To nejsou ani

noviny, ani hodné za povídání. Nechme tedy, ehož zmniti ne-

mžeme, a ekejme, bude-li kdy na chvíli lépe. Zdrávi aspo
jsme a peju, abys aspo v tom ohledu podobn se ml s ro-

dinou svou. Jakž je s kašlem Lauiným? As úzkostmi Milinými?

Ozvi se, Hynku, neuto celkem v tom sanskritu a p[od.]

!

Dr. Pražák na mne doléhá, abych s nim šel v záiji do

Dalmácie ; chce se postarati, aby mne to mnoho nestálo. Zamiloval

si tu myšlenku, ta Kohlovu 3 cestu do Dalmácie. etl jsem i já

tu knihu. Jest to lehká touristská práce z kompilací rozliných

jiných knh o Dalmácii. Není to vc bez zajímavosti. Ale obávám

se, uiniti se povinovaným, a pec více utratiti, než našinci snadno

bývá a teprv nezískati z tak spšné cesty a v prvodu jen po-

vrchného touristy tolik, co by našinci mohlo zadost uiniti. A pak

1 .Procházky po obot mUtVOXpytU a starožitnosti Slovanských: Hýly

rozdleny na oddíly, jejich? obsah namáen heslv: sedlák, roviny, hory.

doly at.il.; odtud toto ;kráccn jejich pojmenováni. Viz list is.

V lil. ' V i: list is. 126

'i Istrien. Dalmatien ;
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nalézati se tak blízko klassických zemí a nedotknouti se jich! —
Nevím, nevím ! Pochybuju. Ostatn m to pohnulo srbštiny si

trochu všimnouti; a i pi tom cítím, zestárnu.
'

Avaxpécou, yépa>v e?.

Nuž, nestarejme [se] o nesnesené ješt vejce

!

Bu zdráv a ozvi se mi brzo!

143.

J. Helcelet I. J. Hanušovi. [Brno], 1856 leden 15.

Peje mu štstí k oekávané události rodinné a ke zvýšeným
píjmm. Chválí statenost paní Hanušové. Stýská si do svého

samotáského života. Ani Matzenauera nevyhledává. Zamýšlí
složiti starostenství Matice Mor. Výpisek z Fliegende Blátter.

Originál. Praha. Museum král. eského. Bez adresy a bez podpisu.

15./I. 856.

Budeš mne viniti z neitelnosti, že na tak dležitou a dojí-

mavou notu, jakous mi po dlouhém mlení sdlil, tak dlouho

mlením odpovídám. V ale, milý Hynku, zavznla na tu Tvou

notu hlubokým ohlasem celá bytnost moje, tak že to vypsati ne-

mohu. Nuž, ale, když tím bylo Laue od kašlu zpomoženo, peju

jí srden štstí k tomu omladnutí a Tob hodn zdárného po-

tomka, nad nímž potšení by Tob usnadnilo filosofickou úlohu,

tfotiž] pkn hledti ku zle he. [ ]

Nejvíce mne dojímala Lauina romantika, kterou tak dlouho

se trápila zamleti Tob to neodvratné. i to bylo pyšné sebe-

vdomí, že to, co Tebe bude tížiti píliš, sama si troufá nésti,

pokud se to ukrýti dá? Ve skutku myslím, že t ona silnjší nežli

my a že, kdyby nás jen vždy silné vidla, sama by nikdy ne-

klesala. Musila Tebe i mne za dosti slabé držeti, že jí v as mého
pobytí v Praze naše mysli nebyly dosti povýšené, aby byla volila

onen as ku onomu nutnému vyznání. Zkrátka, ješt nyní ji lituju

za tu strast, s kterou asi myslila na Tvé užasnutí ped neoeká-

vanou ranou, a pec tu ránu sama nesla celou. Romantika nad

romantiku. Ale a žije Laura!

Tším se nad tím, že se Tob i njaký nový pramen jakých

takých píjm (u baronky 1

) otevel. Kéž tee co nejhojnji! Co se

1 Adéla bar. Hildprandtová, u niž Hanuš vyuoval.

19
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týká Tvého pání, že bys chtl aspo za týden jednou se mnou

promluviti, ml bych ho já ješt vroucnji vysloviti, kdyby pání

bez možného vyplnní nebylo hotová porážka. Ziju já, nevím ani

zdali z pouze zevnjších píin, nebo hlavn z vnitního klesání,

už dávno v pravém kartouzském memento moi a chu ku pso-

bení na venek, už pvodn malá u mn, vytratila se následkem

kartuziánství už naprosto. Už i vtipy dlati odvykám, nemaje, kdo

by jim rozuml, anebo se jimi neurážel; zvlášt esky ísti odvykám

vihled, hledaje svých kontemplativných rozkoší jinde, aspo
v eštin jich nenacházeje.

Sejdeš-li se s Matzenaurem — nebo meškaje už v Praze*

musí pece k Tob pijíti — snadno pochopíš, že i od nho se

vzdaluju, alespo jej nevyhledávám, nebo jest sám sob i mn
nezáživným. A dar, nalézati sob rovných, mám tak malý, že,

nejsa nalezen od nich, zhola samoten zstávám. A nemaje i prach

kouska oné k innosti, aspo k innustkám pobádajicí ctižádosti,

vzdaluju se ode všeho veejného psobení, které mi k chuti nejde,

a tém na pouhém korrepetování s Ctiborem pestávám.

Stav vegetující Matice Moravské jest mi aspo v editelstvu

nesnesitelný. Složím tedy neodkladateln starostství ; a ml-li by

v tom náš svt malouký njaké infaustum omen vidti a tím se

nechávat odstrašiti, toho velmi lituju, ale zmniti to nemohu. Jest

tedy k tomu hledti, aby mj odstup jakkoliv nehlun se dál a

njakým nestrašným ledajakým okolnostem i píinám se pi-

pisoval. Snad moje místo pevezme v pedantství velmi inný

p. Chytil, což by velmi dobe bylo; aspo nebude-li materie, bude

pece forma. Ostatn, pokud mžeme ohýnek na ohnisku Matice

Moravské udržeti, dmucliejmc, aby hoel ; vždy proto já nemusím

býti kuchaem, když mi v kuchyni neslouží. Fopp André, nur dich

selber nicht!

Ale nechme toho! Však co se musí státi, to pkn organicky

bhem svta samého se vyvine. .len žádné násilí! Mnoho
tedy ješt jednou Laue k nastávajíc! krisi a Tob mnoho I

nosti! Otokámen 3 a se dobe uí, CO nevidt mu/e potebo-

vati. Žádný se nieho/ odieknouti uemu. N abych UŽ ku vy-

plnní té stránky spatných Šprým netropil, vypíšu Ti následující

z Lítacích Listu,' kterých/ asi neítáš do kavárny nechodívaje.

» V zkoušky; vU Usi as. 126.

* Karolin ina.

' /
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Áhren vom Acker der Weisheit. 5

(Frei nach dem Persischen ; aus den Papieren des Schusters

von Ispahan.)

All Ding in diesem Kreis voli Narrheit

ist nur fr André, fíir sich selber nicht.

Der Brunnen in durchsichtger Klarheit

tránkt André nur, sich selber nicht

;

die Sonn mit weltdurchgliihndem Glanze

wármt André nur, sich selber nicht;

der Saft entsprofit der Balsampflanze

heilt André nur, sich selber nicht;

die Geig' in kunstgewandten Hánden

riihrt André nur, sich selber nicht;

der Rose siifies Dúftespenden

labt André nur, sich selber nicht

;

des Salzes kerngesunde Herbe

wíirzt André nur, sich selber nicht;

der Wein schenkt der Begeistrung Erbe

an André nur, sich selber nicht;

der Schnepfe gaumenschwellender Bissen

schmeckt Andern nur, sich selber nicht;

die Lipp' in heifiem Aneinanderschliessen

kíifit André nur, sich selber nicht!

Du aber schmeck', ifi, kufi, geniefie!

Fopp André, nur dich selber nicht!

144.

J. Helcelet I. J. Hanušovi. [Brno], 1856 bezen 15.

Dožaduje se zpráv rodinných. Složiv starostenstvi Mat. Mor.

redakci Koledy podržel. Koled hrozí zánik; potom by ovšem

následoval 'i konec Matice Moravské. Žádá si vhodných pí-

spvk po Hanušovi i B. Nmcové. Litoval by zániku Koledy,

teba není veskrz dokonalá.

Originál. Praha. Museum král. eského. Bez adresy a bez podpisu.

15./3. 856.

Nuž, milý Hynku! já ekám asu jako husa klasu, a nemohu

dokat toho, ehos mi ohlásil a prorokoval. 1 Konený fait accompli

' Psáno švabachem. 1 Viz list pedešlý.

19*
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Tvé hlásané ,actionis in distans' ješt posud nedošel mé nedokavé

mysli. i snad už se to dovršilo a jenom já o tom nevím? Tof

,actio in distans' našeho pátelství tak zdlouhavým telegrafem se

objevuje? Zaklínám T tedy, ozvi se mi a oznam, co to s Vámi

je; žijete-li? a jak žijete? a kolik Vás žije? Na sklonku minulého

msíce už jsem poád íhal na listonoše, že mi ponese njakou

depeši o dvojatech teba! Pak jsem si myslil, že to snad

bude 29. února, tak že by ten Tvj Benjamínek asi, jakožto ne-

všední lovk, vždy za 4 léta jednou jen narozeniny svtil. Ale

nic a poád nic! Bude-li to snad njaký bazilišek? Jak pak, me-

hercle, jste to poítali? Vždy nejste novákové! Potáství jaksi

nebývalo nikdy Tvou zalíbenou vdou, tak tedy i tudy místo vy-

ítání pepotení. — Nuž, dost už toho pepotu mých výitek,

jenom si njakým odstižkem papíru všimni té vzdálenosti a temnoty,

ve které ubohý Tvj mistr Ján 2 žije a pije a o Tob nieho ne-

ije. Sice — Ti pošlu najednou s dva archy pouhých takových

planých eí, že bys musil se obmknout, kdybys byl i tvrdší

než Panna a Bába :i na Troskách.

Od Matice tedy jsi už dostal pozvání ku píspvku literárnímu

do píštího roníka Koledy a bylo podepsáno od nového sta-

rosty; 4 shledals, že já v ohledu té starosti aspo jsem omladl.

Quod bonm faustum atque felix sit. Redakci Koledy ostatn literární

podržel jsem a povedu jak potud, není-li možná lépe. Ober si

tedy jen hodn všezajímavý, všeužitený, všespasitelný pedmt a

pkn spis a mistrovi Janu pošli na mistrování; obvyklou ochot-

ností uiním, se budu. Vede se Koled zle, a nezvedne-li se,

bude ten píští roník posledním. Všici litujou, kdyby mla Koleda

zaniknout; ale odbru tak ubývá, že to phthisis patrná. S Koledou

pak ovšem šla by i Matice na výmnku, t. in den wohlvcrdienten

Ruhestand. Jakmile se drobet rukopisu sejde, bylo by snad už

naped v novinách ped vyjitím Koledy o jejím obsahu troubiti.

Ale kde vzíti troubu? Trouba na svt tomto nkdy více poídí

než me.
Pipojený billct doux píležitostn Slezin 6 dodej, aby snad

nco ze svých práci pro Koledu zaslala. Belletristika, jakož vbec
krásné umní, není hrub silnou stránkou r. Istva,

a pece pedležitá co ustav vychovatelský národní.

/; .

' Sklily, rui nich* hrad TfOi

' Jot. Chytil.

K jednáni o tom pí

vlála potom </<» Koledy Vil
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tvrtý svazek Musejníka našinec ješt neobdržel, neetl jsem

tedy ješt kritiku Koledy od jakéhos prof. Zeleného. 6 Vím ostatn

a pipouštím samovda, že by mnohá vc i lepší mohla býti,

avšak lánky do Koledy nedlá redakce, aniž má tolik na výbr,

aby mohla jen výtené vybrati. V literatue, žel bohu ! tak nebo-

haté, jaká jest eská, zajisté výhra to nebude, pestane-li Koleda;

každý z jejích v dosavadních roníkách vytištný lánek lepší

mimo Koledu by byl sotvy pes 300 odtisk do svta poslal, jakž

v Koled pece na 1000 a víc pišel. Nuž, sta se, co musí;

kdyby si také ledakdo hlavu pro to utrhl, jak neutrhne, lépe to

proto pece nebude.

Hle tedy, brachu, piš mi brzo ! Peju Ti šastný kout a krtiny,

není-li už potom. A Laue posílám se srdeným páním Héru

samu za blahopomocnou babiku (Ilithyia) aby Ti šastn a zdrav

milého Benjamínka porodila. Bute tedy silni a blaženi a ve

slasti a strasti nezapomínejte píliš na poctivého našince.

145.

J. Helcelet I. J. Hanušovi. [Brno], 1856 duben 19.

Blahopáni novorozené Lidmilce. O nadjích Hanušových na

rzná místa. Komise z Matice Moravské. Žádá o píspvky do

Koledy. Starost o Koledu.

Originál. Praha. Museum král. eského. Adresa Hanušovi nmecká.
Datum pražského razítka 20. dubna, brnnského není. Bez podpisu.

19./4. 856.

Nuž, vítej, Ty ernovlasá Ludmilko! 1 Dobe se chovej a vrhni

se po mamince a bude T míti rád i tatínek. Peju Ti, milý

Hynku, že se ta krisis šastn odbyla, a doufám dle mého srde-

ného pání, že Laura brzo v obh domácnosti šastn se vrátí a

maliká že se bude za nynjších dn varovati, aby nepišla do

,erné knihy Drážanské'. Práv jsem v ,Lítacích Listech' 2 vidl

vtipný výatek z té erné knihy; hle se píležitostn nkde

6 Václ. Zelený (1825—1875), potom editel reálného gymnasia malostran-

ského, literární historik, je podepsán šifrou XX v M. 1855, str. 552—554.

Zelený tam di, že aesthetický vkus Koledy jeví se chatrným, mohly-li tam

nalézti místa povídky jako ,Smil Flaška z Pardubic' ; viz list ís. 102 a 122,

a vytýká ji také nedbalost o správnost jazykovou i slohovou.
1 Lidmila Hanušova, provdaná Kocurová.
2 Fliegende Blátter.
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v kafirni na n podívati tento týden. Hned na prvním míst stojí

denunciace na dátko v peince : ,ein gefáhrlicher Storer der

náchtlichen Ruhe!' Af si to vezme Ludiška k srdci. Laue vzkazuju

srdenou gratulaci k její statenosti. Mila, doufám, bude též už

zdráva a jakožto pstovatelka žabiek a jiných malých neád
bude, tuším, nyní míti roztomilou práci. Mistrovský výmysl a

skutek vyvedla Siny, 3 vzavši sob [s] sebou ty dv dvata, a dlá
to jejímu srdci i vtipu nemalou est. Evviva!

Heindlovi jsem odepsal, že jsem poídil, eho si žádal. Ne-

pochopuju, jak se Tvé psaní pedešlé na mne mohlo ztratiti. Jest

to nemilé velmi. Co mi píšeš o embryu vídensko-celjoveckém,

o tom peju, by z toho nco dobrého pošlo. 4 V Celjovci bojím

se, že bys byl co do literárního života drobet na suchu; není

tam ani university, ani bibliotheka tuším píliš hojná. lovku
asi, na poli materiálních zájm pracujícímu, svdilo by tam asi

lépe. Co se týká Vídn, napovdl mi nedávno Šembera v jednom

dopisu 5 mimochodem, že slyšel, Ty že se zatím bez rodiny pe-
sthuješ do Vídn, ale nepravil k emu a do eho. Pro Bílkv" ústav

byl bys tuším mnoho cenná acquisice, zdali ale ústav i pro Tebe,

to možná, a ne tak pravd podobno, le že bys tam odsud ml
bližší pístup k njakému veejnému tam ústavu, kde bych si T
velmi pál. V Praze, myslím sám, na délku Tvého pobytu nebude,

nemáš-li pestati na tom, na emž jsi. Nuž, zkoumej a nekvap,

nedej si ukazovati vránu na vrb; prozatím ješt netoneš.

Ty dni tu byl jakýs p. Mezník, 7 právník z Prahy (rodem

z Moravy), a žádal pro A. Skivana, uitele na obchodní škole

pražské, jakožto zakladatele M[atice] Moravské dv letošní Koledy.

P. Skalický Tob v balíku ale brzo po vyjití toho roníku poslal

i pro Skivana; ponvadž nyní Skivan praví, že neobdržel, musels

Ty je jemu nedodati. Poslal jsem mu zatím to žádané, nepochy-

buje, že to jaksi vysvtlíš.

Na lánek pro Koledu dm Orn ekám;8 není ješt zásoba

rukopisúv peveliká, i od Boženy" bude nco kloudného velmi

vítané. Kdyby to ml býti poslední roník (ale nepovídej mé tu -

3 Rosinu Heindlovd v JUUii,

' \ : ''i'. Nedochován.

podporovatel eských podnik
nich. mi ve Vidní proslulý první ÚStttV Vychovávati.

' Ant. Mezník (1831 1907), potom JUDr., rytí, dvorni radu: politik
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šení dále), aby nestál co do obsahu za pedešlými. Zdá se mi,

že zde onen vlastenecký diletantismus celkem už utuchl. Není

zde drobta sil.

Tedy ku konci ješt nás všech srdené pozdravení a úasten-

ství na nejnovjší Vaší rodinné události ; a ode mne vdné uznání

za Lauino obzvláštní mne pozdravení. Zdravstvujte.

146.

J. Helcelet I. J. Hanušovi. [Brno], 1856 erven 8.

Dkuje za píspvky pro Koledu a za zprávy rodinné. Ne-

souhlasí s reformou pravopisu zamýšlenou Hanušem. Peje
Hanušovi šastné cesty do Alp. Sám pojede jen do Vidn. Zpráva
o Klácelovi a j.

Originál. Praha. Museum král. eského. Bez adresy a bez podpisu.

8. ervna 1856.

Obsah Tvého posledního psaní potšil mne a rukopisy 1 jsem

etl, poopravil a vdn pro Koledu pijal i odevzdal. Líbjí se mi

dobe. Obsah Tvého psaní mne potšil, že obrážel v celku jasný

obraz nepokaleného, nermoutného života Tvého i rodiny Tvé.

Kéž bys aspo nikdy o zamraenjším život neml co psáti;

svtlejší ovšem ješt mže býti i budiž.

Co do pání Tvého stran pravopisu, tuším, že není radno

nám vyhovti jemu z ohledu pouhé chytrosti. Koleda, kšeft na

skoku k bankrotu se nacházející, nezdá se mi k takové initiativ

nejhojnjší. Pijde pak na vrub výitek i to a ono. Upokoj se

tedy; budeme hledti, abychom aspo šli cestou prostední. Co
se ostatn mého vlastního, neredaktorského mínní o té oprav
i novot pravopisu dotýká, neshoduju se já hrub s Tvým vý-

mezným o tom náhledem. Písmeny veliké i malé nejsou pro

mne orthografií, nýbrž kalligrafií. Pro mne nepotebuješ ani na

zaátku knihy uncialku postaviti. Postavíš-li ji ale tam, pak nevím,

pro ji nechceš po každé úplné sad, kdež eník nový dech

popadá, trpti. Píše se pec jen pro tenáe, a tomu musí vhod

býti, když zavas pozná, že zde smí hlasem ukoniti a nový dech

vzíti, nemluv o barv deklamané. Co se týe semikola(;l, po-

1 Procházky po oboru starožitného hvzdáství a kalendáství. Koleda,

VII (1857), str. 29—40. Struný pehled národv Rakouského mocnáství.

Tamtéž, str. 63—69.
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važuju výhost jeho za ujmu písma, zvlášt ve ei vtší, organicky

složitjší, vdecké, enické, krasomluvné. Má ono svého piroze-

ného místa tam, kdež Helleni své kolono stavli; kolon vlastn

jest organická ást ponkud osamostatnla, pec ale jen membrum,
lánkem organismu jsoucí. Jáf nejsem pro musívní- sklad toho,

co se organicky roditi má. Chceš-li hellenskéC) na míst moder-

ního i; i, tuf jsem úpln lhostejným; jest to jen dvojí znamení a

vc jedna, ale podstatná. — Jaké logické neštstí by mlo býti (?)

znamení otázky, které peasto tenái, zvláš nahlas toucímu,

ušetí optné tení myln pojaté vty, to na ten as svým roz-

umem ovšem také ješt nejsem v stavu postihnouti. Dva puntíky

(:) ješt se mi zdá nejzbytenjšími, zvlášt kdežto nám už po

dlouhý as nestaovaly, nýbrž radj husími nožkami jsme je

posilovali (, '). Co do kommy však úpln souhlasím, že ním

plýtváme a na nepravé i zbytené místa zavdy je sázíme. Fran-

couzové kommy užívají rozumnji. Slovce, které patrn zaátek
njaké relaci ku pedešlé ásti vty na ele nosí, jako ,který, než,

nýbrž, jenž, kdež, což, proež' a p[od.], zajisté kommy ped sebou

nepotebují. Tolik mé málovážné mínní o copu 3 v dlidlech.

Co se týe dále rozdlení slov, složených z ástek samo-

statných, i zde dle mého mínní náhlíš nad potebu, lehkovážn

ducha jazyk organických (ne musivných), východo-evropejských

i antických (k nimž patrn slovanštiny i nynjší ješt siln pa-

tejí) nožem pitvajícím i nivellujícím se dotýkaje. ,Ne mocný' a

,nemocný' juž je jinak myšleno i jinak vysloveno, pro by jinak

psáno býti nemlo? A což jest plátno, pinutíš-li tenáe k filo-

logickému všímání si slov dlitelných, když necítí a si nevšímá

toho, což organicky petvoeno. Ano, svádíš ho ješt s cesty, kdež

ani nemá co hledat, budeš-li psáti ,po á, sám na ád ani ne-

mysle; aneb ,pro mluvím', ,pro ' ,a no', ,vy smch' a p. (t.

po dobu

Jen kdyby pisatelé, skladatelé, literáti, dobe sob povdomí
jsouce jádra a koenu slov a ei, tenástvo ledaemu špatnému

nenauili. Ale pi nynjším hrkajícím spšným psaní a rychlotisku,

kdež je stránka drive vytištná nežli myšlenka od poátku e

konci dospla, jak toho i asopisectvo i knihy moderní, nejmodernjší

s peidkými výminkami okazuji, hrozí vru Tvá novota n

Babylonem, jak se jí íabriní literáti uchopí. Kdo má ducha, na-

' Mosaik

protiv copu trlui k tomu kliditi, /' IAm dlouhé

'ihuli. Holii I :'.j/
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lezné ho v ei, by mu ji skladatel i nekrájel; a í žaloudek

duchovní není už nanic, tomu ani ,haché' už nepjde k duhu.

Že pjdeš v prázdninách za Dunaj, z toho mám velikou

radost, nezstaneš zajisté na blízku Alp, abys do nich i neza-

bloudil ; aspo jezero Gmundské, Hallstadské, Wolfgangské, Išl a

p[od.] navštívíš, a v dobré-li spolenosti, nauíš se tušiti, jaký

poklad poesie poskytuje mladistvá zem v Alpách naprotiv sešlosti

vyschlé a scvrklé krajiny rovinaté a nanejvýš pahrbkovaté. Jaké

pak asi budeš míti spoleníky a spolenice? Pál bych si Tob
sebe samého za druha. Nuž, man mufi nicht von Allem haben

!

Do Vídn sice já letos pojedu, než ješt nevím, kdy. Umela sestra

mé ženy 1 následkem operace prsu, o kteréž snad jsem Ti psal

ped Novým rokem. Švagr 5 mne žádal o to, ponvadž on prázdnin

nemá jako já. Tuším že vezmu Ctibora [s] sebou. Nedostatek

penz brání mi rozsáhlejších plán tvoiti. Nelze tedy také ješt ni-

eho umluviti. Pijde-li as a píhodná doba, rád bych Vás vidl; kde

však a koho z Vás, Tebe-li totiž jen samého, to vše nelze ješt urovati.

Na konci Tvého psaní jedno slovo nemohl jsem peísti, aniž

uhodnouti. Píšeš : ,Kl[ácel] prý má (slyšímf, že má, nevím však

sám bližšího nic) nové své hnízdo. 6 Bendi 7 co nevidt pijde'. To

podštrejchnuté faksimile nemohu íst. Zdali to dležité, dodej

v píštím listu kommentár. Zdravstvujte.

147.

D. Sloboda J. Helceletovi. Rusava, 1856 zái 20.

Posílá sbírku rostlin Matici Moravské. Zprávy rodinné.

O svatojanské slavnosti na Radhošti.

Originál. Brno. M. Helcelet. Bez adresy.

Na Rusav dne 20. záí 1856.

Vysocevážený Pane

!

Sebrav letos opt nco rostlin, posílám k Matici Moravské

piloženu sbírku; 1 pro sucho veliké nemohla hojn vypadnuti,

nyní pak optn mrazy nedají vzniku pozdnjší Floe.

* Sáli (Rosalie) Móllerová. 5 Moic Mller.
6 Viz podobnou narážku staršího data v list ís. 119; této zprávy se

dále dotýká list ís. 149.

' Mínn tu jest Václav Bendi (1833—1870), básník eský, jenž v tch

letech náležel k nejdvrnjším pátelm Bož. Nmcové; roku 1860 se stal

knzem. ' Viz list ís. 47.
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My jsme, dika Bohu, zdrávi: mého chlapce 2 jsem nyní dal

k ujcovi do Sudola :! mezi Nmce, aby se prakticky pouil nmin,
kterú jen z mluvnice se byl uil. Mám mínní ho do reálek a pak

do techniky dat. Ostatní moja rodina odešla nyní do Slovenska

na návštvu, a tak jsem na as osaml.

Byl jsem o Jan letos na Radhošti, tamjší ale zábava 4 pro

neas nebyla tuze slavná. Líto mi bylo, že jsem nenavštívil v Rož-

nov p. D. Polanského, 5 o nmž jsem se pozdji teprv dovdl,
že se tam zdržoval.

Oddávaje úctu milostpaní choti Vaší, zstávám s šetrností

Vašnosti upímný ctitel D. Sloboda.

148.

J. Helcelet I. J. Hanušovi. [Brno], 1856 listopad 16.

Omlouvá se, že dlouho nepsal. Nemoc tchánova a výlety do
okoli. Pracoval o píruce svého pedmtu. Komise z Matice

Moravské. Omlouvá se B. Nmcové. O filologických pracích

Hanušových a zemské hospodáské výstav. Rozkoš z pobytu

v Alpách. O Tisíci a jedné noci.

Originál. Praha. Museum král. eského. Adresa Hanušovi nmecká.
Razítko pošty pražské 17. listopadu, brnnského není. Bez podpisu.

16. listopadu 1856.

Tvj list, mj lepší z nás dvou píteli, byl mi pinesen do
lože, na nmž jsem se ráno ješt drobet povaloval, ponvadž jsem

byl v noci procitnuv nemohl hned usnouti. A tu jsem byl na T
zpomnl, že konen už Ti budu musiti psáti, obávaj snad

Tebe i koho z Vás nco nemilého potkalo. O maliko tedy jsi

tenkráte lepši než já a pemaliko jen scházelo, abych se byl stal

já lepším Tebe. Divil jsem se juž dlouho našemu pknému
umlknutí, a dopouští-li stoické ,nil mirari' tak starému našinci

nemu se diviti. Anobrž hledl jsem humoristickým úsmvem na

babí léto naši lásky, nicmén však o naší vrnosti. t[oti/] lásce

samé, nepochybujíc.

U mne kromc babího léta ješt nkteré faktory psobily,

M. Sloboda, technický inspektor ;• l'l:ni.

SuchdoL ' S mi.

neznámá.
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jenž mi ponkud ku psaní pijíti nedaly. Vrátivše se s pouti 1

dom, nalezli jsme 901etého tchána siln onemocnlého chorobou,

která se protahujíc konen ješt jednou okáním se ukonila. Dílem

tedy v tomto domovním vytržení, dílem pak i v tom bylo všeli-

jaké bouení, že jsme trulanta synovce našeho z Vídn s sebou

byli pivezli, s nímž samým sice velmi bídn jsme se vyráželi,

jemuž ale k vli jsem s dtmi piln výlety do okolí konal, mezi

jiným až do slavného Sloupá a k Macoše
;
pi emž ml Ctibor

ustavin co porovnávati s alpskými horami, lesy, skalami a strá-

nmi, pohešuje zvlášt velebné vodopády a velkolepý mír jezer:

od Wildensee až po Hallstadské a Královské jezero v Berchtes-

gadech a j.

Pak nastaly školy a já, maje o jedno kollegium letos mén,
rozbhl jsem se do dráhy spisovatelské, bych sob sepsal píruní
knihu svého pedmtu (ovšem nmecky),- a takovou sice lakomostí

jsem se do práce zažral, že jsem pokaždé, zpomena na Tebe a

na Lauru, o které poslední má vdomost byla, že si na neduhy
stžovala, jsem si povídal : ,Jen co tuto ástku dopíšu, musím
pohnat Hynka, aby se mi ozval' ; tedy zítra a zase zítra. A tak

sebráno už víno, listí juž opadalo a noc (nehrub die schónere

Halíte des Tages) opanovala dny nás ubohých obyvatel hyper-

borejských! Nuž, mea culpa ! O neduzích se nezmiuješ, pedpo-
kládám tedy, že jste zdrávi ; o sob samém aspo to výslovn
píšeš. Já též tikráte v témdni horliv tlo cviím. — O Koledách

co píšeš, sdlím Skalickému; dej, tuším Vávrovi, zatím i exemplá
,pro píhodu' i druhý ,Choceského'. Božen* též jsem psaní

dlužen, kdež bych aspo redakci omluvil, že v její novelle ,Na

zámku a v podzámí' bylo vynecháno její jméno co spisovatelino,

a dílem bez naší viny, nebo na rukopise nebylo udané.

Dojimá mne ve skutku, že jsi touhu po Alpách neukojil, nýbrž

teprv práv rozžhal; není divu, jest to vc pirozená. Rozkoš v Alpách

podobá se svou povahou rozkoši v hudb, kochání se v temných

harmoniích geometrických tón, barev, rythmu, dissonancí a kontrast.

Hudba a nmá píroda jsou druh krásy stavu modemého lov-
enstva jedin toliko ješt svdící, a oboje vlastn jen za folii

a podporu vyšších ducha zjev sloužiti by mly i sloužívaly. Jsouf

1 Cesta do Vidné k Mo. Móllerovi, o níž mu podal pedbžnou zprávu

v list 146, a do Alp, o které viz dále v tomto listu.

- Giilerlehre, o níž viz zmínky dalši v listech ís. 149 a 150. Nevydána
však ani tiskem aniž zstala v rukopise.

3 B. Nmcová. Viz list ís. 144.
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onyno dva druhy krásy tém dva poslední ostatky krásných roz-

koší, které v rozpadlém svdomí lovenstva holému egoismu

zbyly, a kochati se v nich je ješt o krok lépe, než i bez nich

na pouhém obroku dobytka pestati ; a je i v pouhé hudb a

v pouhé pírod pro mysl nco demoralisujícího, což nelze zde

v listu rozebrati. Polezeme-li zase kdys po závratných stezkách

alpských nebo poplyneme-li v houpavé loce po hluboké zelenosti

jezera, budmež bez tetího i bude nám sob co povídati více

o všeliems, o emž letos nemohla ani zmínka býti. Kdy? a kam?
a jak? zanechejme... 4 v tajuplné nádob osudu; až budeme vdti,

pokud . . .

4 dech . . .

4 staiti mohl. Peju, by se Ti ,Runy'"' v sám

písek kalifornský promnily a mn se desátek dostal ze žní, které

bych si pál kmetm zestonásobniti. Z mého [nejprijetí ku Vaší

výstav fl nermuf se, která T okouzlila ,sotva tetin' nerozumjí-

cího ; kdybys druhým dvoum tetinám byl rozuml, byla by mén
psobila. Bývá pi tom mnoho koue, málo peené, jako všude, kde

se divadlo hraje jiným než aesthetickým úelem. — ,1001 nocí' mám
v novém francouzském vydání. 7 Mnoho se mi nad míru v nich

líbí, a pál bych si k nim dobrých filologických i vlastn re-

álných komentár. A tak bud zdráv a hle si lepším z nás dvou

zstati, babímu létu est zachovávaje.

14:9.

J. Helcelet I. J. Hanušovi. [Brno], 1857 leden 19.

O nemocech v rodin. Uebnice pomalu pokrauje. O Suši-

lových Moravských Nár. písních. ./. Feijalika nezná. Chladne

v zaníceni pro domácí literaturu. Zprávy o Klácclovi a Nmcových.
Smutný stav Matice Mor. A. Král jmenován školním radou.

Originál. Praha. Museum král. eského. Bez adresy a bet podpisu.

19. ledna B

ilo mne Tvé novoroní psaní, mj hodný a nejhodnjší;

ale ne proto, že jsi ml bolení v krku a Laura také, nýbrž z toho

4 Místa porušená vytržením papíru. Odstavec tento týká se pí

\ip. ji- Helcelet vykonal se synem as Hanušem patrné z Vláni,

kam %e podlé listu Cis 1 1<> chystal Vi; tak, 1
list Cis. 149.

Viz list U 1 18 porn. 1.

! i to tdai .t'i7 hospi uspoádaná

Královské ol

Které tu mlí m, fešto v bohaté knUu



C. 149: 1857 LEDEN 19. 301

mi Vás bylo srden líto, a doufám, že pro dobrý hlt juž nyní

nebude u Tebe pekážky, aspo ne v krku. Solamen — socios

habuisse malorum. U nás ve svátky s toutouž nemocí ležel Ctibor,

po svátcích Božena s rží v oblieji, s rží bez trní sice, ale i bez

vn; i enfin Miroslava dnes povstala z lžka, v nmž ležela

s oteklou a zapálenou žlázou ušní i píušni (parotis), a ješt

piln obložky obkládá, aby tento výmezný en-bon-point zahnala.

I žena juž naped též s hlavou na zpsob koáru obvázanou as

14 dní chodila. Bych tedy já sám ješt nebyl oteklý, pece se

ponkud smím ptáti: Lieg ich auf Rosen?

Co se týe mého spisovatelství a honoráru na njakou Alpen-

bumlerei, nevypadá to nad míru stkvle. Jsemf juž na 52. archu

dosti drobného písma 1 a není to, tuším, ješt polovice; a tuším

bude poteba ješt jednou to opsati, ponvadž školské kompendium
má pece jistou okrouhlost a strunost dle mého pání míti. Do
prázdnin tedy sotvy rukopis, nikoliv pak tisk a výdlek pohotov
bude. ádné pak dchody nikoliv tak daleko nestaí, jak se Tob
zdá. Jen celoron sebezapírání pomže k píhodnému nkdy po-

skoku na chvíleku. To jest oekonomie bídy ve svt vbec. Ostatn

komu jest jak náleží do poskoku, poskoí si ledakde doma jako

Božena, která ani nepotebuje vysoko na hory vylézati. Jiní táhnou

kížem krážem po svt, exempli gratia ,0 to kámen', 2 zdali by

se nkde nepihodila píležitstka, ale pihodí-li se, i tu asto ješt

i zpozdilost bývá na závad a poskok selže; mohla by se noha

vytknout. Ale abych nehledal píkladu v Líp 3 a leckdes, i my
jsme velmi poestn a ctnost — mže nám to Laura viti, ne-li

schváliti — a držíce se behu putovali. 4

S strany zdejší literatury mimo kalendáe nieho nevím na

ten as. Až zase nco tch Mforavských] národních písní 5 vyjde,

dostaneš to zase; jde to zdlouha, odbratel nebude síla a náklad

stojí mnoho. — Dra. Fejfalíka 6 znám, ale jen jak msíc nebo slunce

nebo jiný meteor, t[otiž] z daleka. Od Vojtcha 7 ve Vídni dostal jsem

onehdy napomenutí, že chladnu ve vlastenectví, ovšem esko-

slovanském. Dobe má a musím se vyznati, že dostav se nazpt

1 Guterlehre. Viz list ís. 148. 2 K. Ottová z Ottensteina.

3 Asi v es. Líp, kde K- Ottová strávila patrné prázdniny.
4 Na cest v Alpách. Viz list ís. 148.

'> Viz list ís. 127.

' Julius Feifalik (1832—1862), amanuensis dvorní knihovny ve Vídni, lite-

rární historik nmecký.
7 AI. V. Šembera.
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na hledišt ponkud Dobrovského"1

co do mínni o budoucnosti,

pevládá ve mn více a více ohled sobecký, jemuž jiné literatury (in

specie tedy nmecká) více zadost iní. Když idea pestane býti

v interessantných okolnostech, starý milovník vihled chladne.

Pi jiných záletech jest ku podivu naopak

!

Nuž, to mne vede pirozeným pechodem na Tvé brnnské

i starobrnnské klepy. Mže v nich býti nco pravdy, než já

nevím o tom nieho bližšího. Byl jsem ode dlouhého asu zase

onehdy ve Vojtchových záležitostech u sv. Ducha, 10 po tvrté

teprv jej zastaná doma. Tikráte jsem byl darmo šel. Naše roz-

právka ovšem velmi se neroznítila; avšak vyprovázeje mne až

ped dm, zval mne, abych zase pišel. Kdy ale? Dopoledne:

chodí po svých hodinách, a odpoledne: není doma!! Nuže, ve

svátek ráno prý že je doma! — Nmec s panem redaktorem Nár.

Listu 11 byli ovšem u mne; ale náhodou nebylo mne doma. Nevidl

a neslyšel jsem tedy o nm nieho. Nepojede tedy nyní Božena

brzo za ním do Alp ?
12

Ale ješt nco o Koled. Jestliže jsi p. Vávrovi onen žádaný

druhý exemplár juž nedal, nedej; p. Vávra se stal od roka juž

jenom údem inným, po 5 zl. pispívaje, a dostává jen po jednom
výtisku ; zdali však juž jsi dal, potom — sud to bože !

— Život

Matice Moravské, jehož se zmiuješ, zdá se náležeti v kategorii

vitae latentis; když juž já stydnu, tedy žíla životní ne-nejposled-

njší praskla, a to, co zbylo, sotva staí ku pojmu organismu.

Non plus ultra! — Zde v Brn uprázdnný direktorát gymi

Král 13 se stal školním radou na místo Denksteinovo. Kdo pak

má vyhlídku do Prahy? Uvidíme. Tvé noviny vídeské a kolín-

ské beru ku vdomosti a k srdci. A tak bu zdráv, nelze-li juž

starob ujiti. [. .

.]

Naráží na nedvru, kterou ml Josef Dobrovský (l

kladatel slavlstiky, i' budoucnost národa eského.
' Viz lisí ls. 146. W. /". KláceL

i rop. Hansmann, redaktor Moravského Národního Listu (pokrat

Novin).

byl opt pijat do státních služeb, obdržel místopi celním

: luku. kam tedy /></</. patrn zastavil se o Brn. Ale pobyt;;

./,•// bylo na mdle i neá plutu lei

již po roce u : vá do Alp ta ním

: nmeckého gymnasia brnnského <></ r. 1851, i

\em r. 1856 školním radou > inspektorem gymnasií u samo-

statných r< do svého pens
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150.

J. Helcelet I. J. Hanušovi. Brno, 1857 bezen 18.

Nový sešit Sušilových Moravských národních písni. O ro-

din. O uebnici a etb své. Zve k úasti pi Koled 1858.

Roník VII. málem by se byl nevyplnil.

Originál. Praha. Museum král. eského. Bez adresy a bez podpisu.

V Brn 18.3. 1857.

Musí to býti, píteli, valn pes msíc, co jsem Ti odpovídaje

na Tvj dopis psal; nepíšeš. Nevím, došlo-li T mé psaní i nic.

Byls se mne tázal mezi jiným na pokraování ,Národních morav-

ských] písní' od Sušila vydávaných. 1 Odpovdl jsem, že nic ne-

vyšlo nad to, co jsem Ti už byl poslal. Není však tomu tak, nýbrž

vyšel už i pátý sešit, který u mne nevšímán na klavíre ležel

;

o tolik vychladlo mé zalíbení v tom druhu poesie! Nalezna ten

5. sešit nyní, posílám Ti ho zde piložený, abys jej podle libosti

zase prošel jako pedešlé. Ml by býti zajímavý; obsahujef stránku

milosti i lásky a v tom i jednotlivec i národ dosahuje obyejn
nejvíc, ne-li poesie vbec, aspo lyrického vzletu. Já v tom sešitu

nic nového obzvláštního nenalézám, nejvíc dtinských, naivních,

barbarsky prostikých malikostí a mezi tím ídké ryzejší zrnko,

a to už díve vydané. Nynjší doba u nás má asi píliš husté

ešeto, než aby nco jadrnjšího prošlo, nalézá-li se kde.

Pi té píležitosti vkládám do té knížky i ty listy loské

Eugeniiny,- které jsem Ti ml už na naší pouti odevzdati.

Jak se Ti, jak se Tvé rodin a eledi daí? Doufám a peju,

že jste zdrávi. Jak pak se Laue s Liduškou daí? Naši se mne po-

každé ptávají. I u mne to prochází k obstání. Žiju život dosti med-

vdsky osamlý. Píšu a spisuju ten svj návod ku dlání chleba

z lejna. Miy by toho býti dva díly; jsem v druhém. Budu toho

míti pes léto co dlati. 3 Nkdy ovšem neodolatelná mlsnost i
touha táhne mne k vcem mén užiteným, ale milejším. Koupil

jsem náhodou u antikváe Fr. Jakobs Delectus epigramatum

graecorum, 4 výbor z anthologie; jsout to tém samé perly ne-

vyvážné roztomilosti.

Co pak dláš Ty nyní ? Pomyslíš-li i na Koledu ? Tuším,

že zase letos vyjde, jen-li se nádivky sejde. Loský roník, t. 1857,

1 Viz list ís. 127. Osoba neznámá. 3 Viz list ís. 148.

* Bedich J. Jacobs (1764—1847), klassický filolog nmecký, vydal

Delectus epigrammatum graecorum r. 1826.
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málem by se byl nenaplnil, muselo pak se ku konci doplovati

ledaím; jestlis jej prohlídl, musils to shledati sám. Hinc illae

lacrymae. Na jedné stran není dosti spisovatel aneb kloudných

spis, na druhé pak ani tená, stkvly to stav [....]

Bud zdráv a vesel a nespouštj se píliš zásluhy své do-

savadní hodnosti. 5

151-

J. Helctict I. J. Hanušovi. [Brno], 1857 duben 3.

doruiteli tohoto listu. Chystá se do Vidn. Smutný stav

Matice Moravské. Zprávy rodinné. Staroeské padlky rukopisné.

Originál. Praha. Museum král. eského. Adresa Hanušovi nmecká.

Bez razítek, ponvadž list nešel poštou. Podpisu v list není.

3. dubna 1857.

Zde zani; 1 n nojKa.iyii.

Náš spoleník z pouti ,Wie Gott will'- jede si sám do Prahy

na ohledy; takto jest i poslem tchto ádk, které mu za to k Tob
cestu ukážou. Zvdl-lis tedy co o jeho pokladu, povz mu to

samému, a nezvdl-lis pak, déle se netrap. Ta vc jest už tak

daleko navleena, až snad juž mu i úzko. Šípy Mílkovy u nho
nevážnou hloub než kotvice v písku a takto se na ženní více

bojí než tší! Tof ovšem není to pravé rozpoložení útrob lids

pro takový rozbh a pochybuju tedy ješt, že doskoí. Juž ale

je s présumtivním p. tchánem v korrespondenci, nepotebuje tedy,

abys Ty se píliš obtoval. Pro Lauru ostatn nebude náš nkdejší

druh vzdor svých mladistvých let. Není u nho onoho pathosu,

na jehožto nedostatek i u nás kdys, ne bez píiny, si stžovala,

jak se dobe pamatuju. Ostatn ani do sklenice není junák

a takto i Tob neopraví tch dojmu, které Ti po prvém pí

se byl zanechal.

Což pak mam souditi z Tvého dlouhého nepsaní? Jsi tak zabrán

v práci? Dobe. i tak blažený, že necítíš, jak as utíká? Také

dobe. i snad jsi chorý neb mrzutý ? To na nic : to bych neád.

Ozvi se tedy zase jednou, píteli Hynku! V máji tuším pojedu

/ /. jako pilný dopisovatel, Helceletem proí
1 Totiž na str 2., feito první fe prázdná', použito ft na <;</'

I to tnaá O. Titany, pí iboilsnalstvl na technici v Hrm\

i Hanušem <i i Helceletem byl na \ch, zmínné v list

: :s
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na to vídenské jubileum (hospodáské spolenosti), ale nehrub
rád. Bude mi líto penz a radji bych za n zase jednou s Vámi
na nkolik dvrných hodin se shledal. Nuž odkládejme, odklá-

dejme! Až se za nkolik let sejdeme, budeme si ve stínu ctihod-

ných šedin nebo na výsluní lesklých pleší povídati pi pnivém
moku o reminiscencích. Eheu fugaces, Posthume, Posthume, labun-

tur anni!

i snad odjedeš na velkonoc do Jiína? nebo mládež jist

pude na na prázdniny dom. Pozdravuj

!

Mou poslední zásilku (Sušilových Národ, písní 5.)
3 tuším

obdržels? Co pak asi jsi pro Koledu sob obral? Vydá se pec
zase. Ostatn je zde mrtvo. Matice ale má v základním jmní
jeden státní loterní los, na který by mohla i 200.000 zl. vyhráti.

Byl by to humor Tyche, kdyby se to stalo! Ale ovšem ped vy-

zdvihnutím i rozejitím se spolku !

!

Novot vnitních a vnjších o sob a z oboru svého svta

nemám žádných; koním tedy s vyslovením svého pání, aby se

mn jich zase aspo od Tebe dostalo. Což dlá rodina ? Ludiška

juž asi bhá, nebo se k tomu chystá. Co dlá Laura? Co Mila?
a posloupnost varhánk, beštících nkdy?

U nás Božena[. . . .] zdráva; Ctibor nezbedný; Miroslava

moukavá, jako jindy; žena plna domácnosti a já, letos jako v lni,

šlechtím se co emen v uhni. "Epptooo.

Pipsáno pak tužkou:

Bylo zapeetno, když Tvj list došel. ,Padlanos 4 mne ne-

pekvapila, též ne, ukáže-li se i ješt nco hovnivalstvem.

152.

J. Helcelet I. J. Hanušovi. [Brno], 1857 kvten 2.

Neposílá žádaných Koled. Žádané spisy pošle z Kladrub.

Nelze mu jeti do Prahy. Vzpomínky z mládí. Obava ped dalšími

padlky rukopisnými. Nerozumí objevu Hanušovu, že kyrillice

3 Viz list is. 127.

4 Patrn narážka na Feifalika, který už dne 9. a 15. prosince 1856

pednášel o padlanosti st. Písn krále Václava v král. eské spolenosti

nauk v Praze a vydal výsledek své práce podtitulem ,Ober Kónig Wenzel von

Bóhmen als deutschen Liederdichter und Uber Unechtheit der altbóhm. Píse
milostná krále Václava.' Sitzungsberichte der kais. Akademie der Wissen-

schaften. Philos.-historische Classe, XXV (Víde 1857), o emž asi Hanuš

podal zprávu Helceletovi.

20
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je mladší glagolice. O rodin Hanušov a známých. O cest

do Vidn.

Originál. Praha. Museum král. eského. Adresa Hanušovi nmecká.

Razítko pošty pražské 3. kvtna, brnnského není. Bez podpisu.

2. máje 857.

Zdali oekáváš juž zaslání Koled, brachu Hynku, které si

žádáš, tož Ti zatím píšu, že je tenkráte neposílám; ovšem špatný

šprým na zaátku listu na míst captationis benevolentiae. Myslil

jsem ale, že Ti je pošlu. Shánl jsem vše, co by jedním vrzem

se poslati mohlo; ale práv Koledy nesehnal jsem. editelstvo Mati-

ce] Morav[ské] myslí, že jmním spolku nesmí plýtvati, rozdávaje

ze zásoby darem; forma ,daru' tedy pekáží; myslí Chytil, abys

ncokoliv za n podal, asi njaký láneek k[u] p[.] o psobení Krol-

musov, 1 aneb abys za lánek, jenž jsi sám si pro Koledu obral,

k honoráru si ty Koledy vymínil. Dlej tedy, jak chceš a rozumíš;

zatím ale toliko pokej, k letu to dozraje a dostaneš je, tuším.

Kuldovy Pohádky 2 leží u mne juž hotovy k odeslání ; též

Tkaného Mythologie, 3 pro kterou jsem byl sám; nebo mladý 4

šastn na to zapomínal. Na sv. Duch pojedu do Kladrub zase,

a nezatoulám-li sám se do Prahy, pošlu Ti tyto 2 vci tamodtud

poštou; tuším, že to nebude píliš mnoho státi na tch nkolik

mil. Vímf, že by to bylo velmi pkné, abych to pivezl sám do

Prahy, bojím však se, že budu tou cestou do Vídn a do Kladrub

tak vymíškován, že to bude luxus pílišný bankovkami plýtvati za

tak, žel ! kratiké shledání s Vámi, s nimiž by se mi chtlo déle,

než co džbánek piva trvá, pohovoiti, nebo se cítím jaksi na

mysli juž kamenti. Tot asi jakýsi protivek i Gegenstfick Tvého

zmínného obmkení mozku, ehož poslednjšího u Tebe se mi

ostatn nezdá co báti; jinak jsout to choroby nhojitelné. Nuž,

uvidíme i zkusíme!

Kde jsi tu ceduli nabyl o tom .Perunovi, jenž ty ohavné

zimy pivádí a týž i bere'/' nemohu uhodnouti, ale dle data to

pochází z oné bláznivé doby, když jsem se vydal na mlynársl

práv asi <lo prvního msíce toho dobrodružství; mlf jsem

1 /'. Václav Krolmus (1787 1861), eský archaeolo

' Mythologii d<r tiltcn Ihiitschcn mul Slavrn in Vtrbindung mit drm

n aus drm QebitU <Ur Su^r und dat Abcrglau
' Sml (>tt<> Tkaný, professoi zboilxnalstvl na ttchnU hnu-.
4 Nejisto, /'• <> ueni se mlynái
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v koži vázaného Horáce, jejž jsem tehdy ítával — horribile dietu

— v kostele, nebo se podobal zevn modlícím knížkám. ekám
tedy vysvtlení od Tebe samého.

Tvým pokrokm ve filologii obdivuju se vskutku, jako že

ku p. Rózu 6 a Rozto ky i rozteení mistrn spojuješ, akoli

i tuto vidím, že výsledek vždy ponkud octem páchne. Mest a víno

a ocet asi jako život, rozkoš a filologie; což ale budiž bez ujmy

Tvých zásluh eeno ; nebo kdož by i o dstojnosti filo[lo]gické

vdy a užitku octa pochyboval ? Jenom že víneko nekyselé zavdy

lépe chutná !

Dále, co se týe hovnivalstva, rste u mne jaksi aus inneren

Grnden jakési tajuplné tušení v jeho další rozšíení v oboru

našich starožitností. 7 Než temné hádání hodí se lépe pro rozmluvu

než pro dopis; schovejme si to!

Puncto starožitnosti! Píšeš mi ,Kyrill psal hlaholicí', emu
neodpírám. Dokládáš pak ,že kyrilica je pozdji sv. Klimentem

uspoádána', což se mi jaksi píí, ne pro vtip i humor v slov

,Kyrill a kyrillice', ale pro slovíko pozdji; nebo sv. Kjiment

je o více století starší Cyrilla. 8 Chtls býti asi píliš krátkým ve

výpovdi, a stals mi se temným; vysvtlíš mi to jindá.

Co se týe velikých skutk, ježto na Tvých dtech vykonal

náš bývalý dvojctihodný p. kollega Kabeš, mám z jeho apoštolo-

vání veliké vzdlávající potšení. Co se týe dalších Tvých novinek

o Hrdlikovi'1

i o runech, 10 o Kalinovi a ledaim, nepáchnou hrub
májem, pohíchu ! Ale a do toho nejapného pirovnávání mi ne-

potahuješ také naposledy toužení Slezinino, 11 o nmž píšeš a ledacos

bezbožn narážíš.

Jsem žádostiv na Rózu, 13 bude-li ješt ve Vídni; a obávám

se, že mé honní 3—4denního pobytí tam sotva mi popeje více

než okamžité potkání se s Vašimi. Také nebudu dost neodvislý,

nebo budu obývati u Platzera, inspektora dvorských kobylích

ústav, a tot bude více o sen než o zpomínkách roztockých

zmínka. Pítel Majer má juž hosta jiného, proež jsem musil jiný

8 Róza Nádherná, provdaná Schmidová ze Schmidsfelden.
7 Viz doušku listu pedešlého.
s Helcelet myslil sv. Klimenta, tvrtého papeže (f r. 101), Hanuš však

sv. Klimenta, biskupa velického, jednoho z prvouiteld slovanských (f r. 916).

Viz list ís. 153 a 154.

9 Dr. Hrdlika, cho Otilie Steffalové.
10 Viz list ís. 138. u B. Nmcová.
12 R. Nádherná, provdaná Schmidová ze Schmidsfelden.

20*
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stánek sob obrati. Asi tento pátek odjedu a asi do úterka z-
stanu ; mohlo by pi delším meškání blaho zdejšího vyuování

školního pílišnou ujmu trpti. 1
'

5 Mjte se tedy všichni dobe a Ty

piš brzo a vyvádj z linguistiky roztomilejší výsledky než ony

výše postavené o Roztokách. Ovšem, není pravda žalostná,

nýbrž ten, jehož uhodí. Co tee, utee, utéká.

153.

J. Helcelet I. J. Hanušovi. [Brno], 1857 kvten 19.

Posílá žádané knihy. O spise Zur slavischen Runenfrage.

O eském slohu a pravopisných zvláštnostech Hanušových v jeho

píspvku pro Koledu. Peje si ješt lánku njakého. Žádá

B. Nmcovou za píspvek do Koledy. O pobytu ve Vídni. Pojede

do Kladrub, do Prahy nikoli. Zprávy rodinné. Tší se na shledáni

o prázdninách.

Originál. Praha. Museum král. eského. Bez adresy a bez podpisu.

19./5. 857.

Posílám Ti zde, píteli, i žádaný svazek Kuldových Xar.

pohádek i Tkaného Mythologii, 1 kterou jsem obdržev nevázanou

dal svázati, bych se ponkud odmnil za asté podlení Tvými

tištnými lánky a knihami. Prof. Tkaný (starý) zkazuje Ti po-

zdravení a porouení. Exemplár ,RunenfragecS odevzdal jsem

D'Elvertovi, pednostu sekce hist[oricko]-statististické. Sám jsem

ješt nedoetl, akoli ne bez iuteresu tím tením do tch pralesu

a bahen nahlížím, do kterých se tu teba pouštti, a kdež krom

nádchy a psiny málo obživy lze jest nalézti. Musí se lovk dáti

jakýmsi vztekem posednouti, nemá-li na kraji se obrátiti.

lánek pro Koledu' piln jsem proetl, a že je zajímavý

obsahem i formou vnitní, dosvduji! ; forma zevnjší pak, styli-

stická a mluvnická, vždy ješt tak jest nedopilovaná, že toho škoda

a že za Tvými pracemi nmeckými daleko je pozadu. Od té doby,

co v lingUÍStice pracuje.-, zdá SC mi sloh Tvj nehrub pokri

lejši, aniž se do mne nadáš, abych tu Stail doplniti, eho jsi sem

tam nedodlal, ponvadž ani nevím, kde sáhám í\o myšlenky i

provedena; viz list následující.

l

vntil, :, iu písma V&bet ,i tlOVOnskéhO tVldit. Koleda. Vlil
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libstky Tvé a kde jen poklesek péra jest. Zvláštnost roztrhování

slov,
4 od nepamti ve složenosti jednoduchý smysl nabylých, zajisté

jest proti theorii Tvé vlastní o funkci slova, kterémuž se u laického

aspo tenástva nemže více uložiti, než co za té doby platí,

nikoliv tedy i historie jeho povstání. K[u] p. což je pro neíilologa

,té prvá'? Rébus, jejž jeden snadnji, druhý tíže rozluští; jeden

rád, druhý nic atd.

Nemluvím zde pro domo mea, vím ale, že za našich po-

tištných as i nepohodlná úprava knihy i knihaský ausštattuk

ledakoho ku tení pímti aneb odraziti mže. Dvoum pánm i tuto

nelze sloužiti, totiž rozumu jazykovému za doby naší a za doby

jiné, i rozumu lánku pítomného a zárove filologickému slovo-

zpytu. Chybné ,rzný' namísto rozliný a rozmanitý opravím

vrn a mnohé jiné. Hloub ale nehrub budu smti se pouštti

pi naší vzdálenosti, která nedovoluje, abych Tvé pivolení pokaždé

zvídal. S strany hlaholice a kyrillice nahlížím váhu Tvých dvod

;

mén pemožena i upokojena se cítím mnohými linguistickými

dedukciemi o r, cr, kr a pod., jejichžto methoda je nepojišuje

ped kolarismy, tuším. Vím ovšem, že kdyby té zábavy po trudné

pouti archaeologie nebylo, i nejzažralejší vztek by poutníka ped
omrzením neuchránil.

lánek, který ješt poslati jsi mínil, pošli, 6 jest asu i do

konce máje a snad i dále; a rukopis ješt nehrub mnoho se

sešlo. Což Slezina 7 nemá nco zase pro Koledu? Že vloni její

jméno pod lánky jejími 3 se nevytisklo, stalo se bez mého vdomí,

nebo nebylo na rukopisech napsáno.

Ve Vídni jsem byl od soboty až do stedy (9— 13). Rózu-*

potkal jsem náhodou se ,sanften Heinrichem' 10 samým a Ortnerem

ve výstav. Pekvapilo ji to velice, byla ale juž vysílená od dívání

se a odcházeli. V nedli veer náhoda svedla celou rodinu i
kmen i mohl jsem všechny pospolu vidti. Róza je zevn málo

promnna; dovnit nedosahuje zrak mimojdoucího poutníka.

Heinrich je ve spolenosti mlenlivý a nepouští barvy. Roziny

dti jsou pkné a jí nemálo podobné. Klotilda 11 letos mnohem
lépe vypadá a eká na vyzdvižení stavu obležení; jest veselostí

zase mnohem podobnjší bývalému svému zpsobu. Tvá tchýn,

4 Viz list is. 146. :
> Viz list ís. 188. ° Viz list ís. 154.

' B. Nmcová. — K jednáni o tomto píspvku srovnej listy is.

154, 155.

s Viz list ís. 148. J R. Schmidová ze Schmidsfelden.

10 Její cho. " Klotilda Ortnerová.
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Tina 1
-, Dora 13 jsou zdrávy a jak se zdá, spokojeny. Krom tento

veer jsem jen ješt jednou byl tam, kdež ale jen ony ti po-

slednjší doma byly. as sice byl chroust májových, ale Roz-

tokm místa nebylo.

Do Kladrub pojedu asi 29. t. [m.] se Ctiborem; že pak tento

má juž 3. ervna a já 4. erv[na] školu, upouštím od návštvy do

Prahy, ponechávaje si toho na píhodnjší dobu, nebo bych Vás

rád zase jednou užil. Peju, aby Milce Teplice z koene pomohly, 14

jako v loni i Kloty vskutku velikou výhodu z její cesty mla. Lauru

srden pozdravuju a peju, aby zdarem Ludišiným brzo zase

ponkud njaké emancipace obtovné mamince se dostalo. V prázdni-

nách si musíme zase drobet pohovoiti o poletavých Hórách a Charitkách

a neuprositelné Anance. Dej nám nebe jenom hodn zdraví a penz;

program prázdnin se vylíhne hned. Zdali na letnice máš voliti

Kladruby i Bodenbach, 15 o tom nemám ani rozumu, ani hlasu;

mnoho snad bychom se spolu nepomli. Nuž dlej, eho troufáš,

a bud zdráv i vesel ek tou? auovu?. './"/>.

154.

J. Helcelet I. J. Hanušovi. [Brno], 1857 i

Pijímá filosofický lánek Hanušv pro Koledu. Vrací lánek

o píslovích, aby byl opaten potebnými peklady. Projekty prázd-

ninové. Chvála objevu Hanušova o pomru cyrillice a glagolice.

Originál. Praha. Museum král. eského. Bez adresy a bez podpisu.

22. 6. 857.

Velice jsi mne, píteli, pekvapil zasílaje lánek filosofický 1

pro Koledu; budiž vítán, a je krátký a bude tuším od nemnohých

ocenn, že tuším nerozumn. Moudrost se v homoeopathických

dávkách ovšem nemže podávati, a jinak ne ledakterý žaloudek

ji umí zažívati, zv!.i>t tuším u našinc. Mn osobn jest lánek

Tvj milý, a tém jen pedmluvou, kde by se mi teprv chtlo

dále poslouchati a dále se dotazovati. etl jsem onehdy .Kritik

Klementina Nádhernd.

* Hanušovu, fei patrné byla u babi,/. ,>//.

1

/ milie Hanušova se tam léila. ' Podmokll.

1 ink rozliným zpsobem li na psob*
Koleda. Vlil (i 64
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des modernen Gottesbegriífes; Nórdlingen' i jaký to byl titul.
2

Pojednání zetelné a prostopochopitelné, ale konec!? Ovšem nco
se ješt nemže íci a nco nesmí; pak je zle s pravdou. Nuž,

tvj lánek vdn pro Koledu se pijímá.

Jinak jest to s píslovími. 3 Pro tenástvo Koledy jim schází

srozumitelnost ; redaktor sám, jeden z pedních tená, s mnohým
neví si rady, jak to s jednotlivými z ei vytrženými poekadly

jinak býti nemže.
Což ale s korrekturou ? Píšeš v nich -l s h a ne s fi, jak by

pece muselo býti, já pak nevím, které n mám s h tisknouti a

které nic. Srozumitelnost tím asto ta tam, t[otiž] pro nelinguisty ne-

mající bulharských slovník, jako k[u] p. já. Posílám je tedy

zpt — pijdou beztoho dál nazad — a prosím, abys sem tam

ješt peklad a accenty ii a p[od]. pidal. 4 Uvidíš, jak si juž redaktor

smle poínal. I v bloruských ledakdo ledaco ješt nebude roz-

umti, kdo v linguistice nepracuje. Bylo tu elakovského Mudro-

sloví za vzor bráti. I já nevím k[u] p[]. v 63. co to ,dólnik', snad

ne lapsus calami pro ,dólžnik'. Pomož tedy a nehnvej se, nýbrž

brzo to pošli. 5 Jest letos nedostatek nádivky do Koledy. Božena

se jist na mn mstí 6 a Koleda trpí. Den Sack schlágt man, den

Esel meint man. Pro budoucí rok navrhnu Tebe za redaktora Ko-
ledy a mže se i v Praze snad tisknouti. 7 Že ne?

,Co v prázdninách?' Otázka se kolem mne i ve mn ozýva-

jící, na kterou ani nepíšeš, co jsi Brat[ránk]ovi odpovdl. Šumava
jest tak daleka ode mne, že tam odtud ješt jako koií skok do

Alp, aspo na mšec meno; ne ? A mn se stýská po svžích

vodách a po ídkém, zachovalém lidstvu, zachovalém aspo ve

smyslu fysiologickém a ethnografickém. V Kladrubech jsem byl

zván na konec záije do kobylího ústavu v Krajinsku, do Li pice
blíž Terstu. A ponvadž ten mj pítel 8 všude jen letí a tedy

meškání by tam sotvy 5—8 dní obnášelo, juž jsem si pomýšlel,

a Kritik des Gottesbegriffs in den gegenwártigen Weltansichten. 3. Auflage,

Nórdlingen, 1857. Beze jména autorova. Viz Kritische Blátter (Prag, 1858)

str. 153—155. Autorem jest Theodor Rohmer (1816—1856), spisovatel nmecký.
3 Bloruská písloví a poekadla. Bulharská písloví a poekadla. Lužická

písloví. Koleda, Vílí, str. 86—91. Viz list ís. 155.

4 Stalo se.

5 Hanuš podle pání v tisku vysvtlil vc pekladem (dólnik, dlník).
6 Domnnka byla mylná, nebo B. Nmcová poslala žádaný píspvek.

Viz list ís. 153 a 155.

7 Nedošlo k tomu. Nebo Koleda roníkem Vílí. zanikla.
8 B. šlechtic Platzer.
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zdali bych neml samoten o 8 dní díve k pramenm Sávy do

klína Triglava (Terglou) zablouditi a tam odsud teprv si dáti to

dostaveníko do Lipice. Ale jest to jen namanutí, nikoliv rozmysl.

Tebe a Vás bych rád vidl, jakožto též zachovalé lidi. Že ne?

Nuž, nevzdychám jako Brat[ránek], ale obr nejsem. Bud zdráv!

NB. Tvj nález o pomru glagolice ku kyrillici
9 bude tuším

,monumentm aere perennius!' Tak dlouho se okolo toho ob-

cházelo, a žáden to nevidl! Živjo !

155.

J. Helcelet 1. J. Hanušovi. [Brno], 1857, ervenec 13.

lánek o píslovích už vhod. Omlouvá se B. Nmcové, žá-

daje po ni znova píspvek pro Koledu. O knize Heinseho. Program

prázdnin zmnil; rád by do Prahy a do Alp. Kam pojede Hanuš?
O rodin Hanušov.

Originál. Praha. Museum král. eského. Adresa Hanušovi nmecká.
Razítko pražské pošty 14. ervence, brnnského není. Bez podpisu.

13./7. 857.

Tak tedy písloví illustrované, 1 píteli, budou se hoditi jak

náleží do hrnce Koledního a kdybys byl i povry kassubské

pipojil, byly by se v ten kvas též vešly. 1

ím že jsem Slezin 3 ublížil ? Zajisté jen nedbalostí ne-

omluvitelnou, neodpovídaje ani jak náleží na švitoivé dopisy

její: to ne ale njakým záštím nebo úmyslem, nýbrž vskutku jen

následkem jakési psychopathie, která habitus netenosti i II

na sebe vzala. ím se stávají mužští starší, tím, /Au se mi, na-

stává ženským úkol vtší shovívavosti, ano piinlivosti, k

v mládí ledaco stailo, jenom-li odporu nebylo. Tím však nechci

íci, že oekával jsem dopisováni Slezinino. Ale že jen proto do

Koledy nepíše, jesti vrtoch, ponvadž já nejsem Koleda. /

se vloni u jejích lánku jméno spisovatelky nevytisklo, byla vc

- list ís. 152. i/>i'ni< pednášel v král -.ostí nauk

. dubna 1857 a vydal pak pojednáni .Sv Kyrií nepsal kyrilsk)

hlaholský", Abhandlungen der kOn, BOhm
10. Band. Pí

li, </<;/ jich ani potom, ne

/;
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její, ana se na to nepodepsala, a já si toho nevšimna, nezvdl
jsem tu bezejmenost až pozd, když nebylo pomoci. 4 Kdyby byla

moudrá, poslala by ješt nyní nco, 5 a redakce mže, žádala-li

by toho, v not pidati, že v loském roníku nemilou píhodou

pi lánku tom a onom bylo jméno téže slovutné spisovatelky

neotištno. 6 Že toto vše píšu Tob a ne jí? Jesti to ona sama

psychopathie, nebo bych musil se omlouvati za nco, emu
i budoucn nebudu moci ujíti.

Heinsovic Hildegard, 7 jakožto ballast onehdy piložená, veli-

kánsky mne dojala, tak že jsem sotva polovic tch hudebních

pojednání v stavu byl nepeskoiti. Uinil mne blahoslavený p.

Heinse tím mimochodem i pozorná na bohatost poetické svžesti,

ježto v onch operních textech Metastasiových 8
leží a ježto zna-

menitou odomácnlost v klassické mythologii a historii i u obecen-

stva samého pedpokládá, se ani .publicum' nmecké daleko

ješt není.

Ten ballast zatím ješt u sebe podržím ;
pivezu jej sám do

Prahy nazpt. Program svých prázdnin jsem, a nedokonal, avšak

z koene pevrátil. Pustím seno a Illyry,
9 nebo tím, že bych musil

užití prázdnin až na konec prázdnin odložiti (t. na poslední týden

asi záije), musil bych v pravé nejprázdninovatjší prázdniny zde

na suchu prahnout, šete tch málo groš, abych pak holým nebyl.

Tam t[i] tedy letos Illyi se senem ! Zde jest takové sucho, takový

nedostatek vody a zelenosti, že mi pro nynjšek jiného pání ne-

zbylo, le na zelenou pastvu a ku dstojnému vodstvu se dostati.

Nuž, poítám tedy asi takto: Málo totiž penz, skrovný poet. Okolo

osmého srpna tedy asi pijdu do Prahy na den, dva, ti, odtudž

potáhnu k jihu asi do Lince a místo jezera Gmundského k Atter-

skému, Mondskému, ponvadž se mi nechce hlunice ; dále pak

4 Viz list ís. 148.
:> Viz list is. 152.

6 Nestalo se tak, tedy patrn B. Nmcová si toho nepála. Nad to však

nemilou jist náhodou její píspvek vypadl z obsahu Koledy VIII. Jsou to

Srbské pohádky. (5). Ze sbírky Vuka Karadžie peložila Bož. Nmcová. Str. 106—

113. Peklad sbírky té potom se ztratil. Viz: V. Vávra. Božena Nmcová, str. 178.

7 Musikalische Dialogen oder: Philosophische Unterredungen beruhmter

Gelehrten, Dichter und Tonkunstler uber Kunstgeschmack in der Musik. Ein

Nachlari von Heinse, Verfasser des Ardinghello und Hildegard von Hohenthal.

Leipzig, 1805. Jan Jakub Vilém Heinse (1749—1803) básník nmecký.
8 Pietro Metastasio (1698—1782), dvorní básník italský ve Vídni.

9 Totiž návštvu hebince v Lipici u Terstu (viz list ís. 154), kde

s pítelem Platzerem bylo by se opt mluvilo výhradn o vcech hospodáských.

(Viz list ís. 152 a lij.)
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asi v Berchtesgaden a Pinzgau, toulaje se a nehon se nic, deus

nobis haec otia fecit, a pokud peníze staí, vrátím se zase asi

Prahou dom. Rozsáhlost toho plánu dle obsahu mšce sotvy 14

dní hrub pesahovati budou moci. Bohdejf, že Ty letos nepjdeš?

Co je mi po Tvé nemožnosti dluh platiti,
1 " který jaktživ vymáhán

nebude, le kdybych, v nouzi njaké obzvláštní postaven, ne dluh,

nýbrž pomoc u Tebe hledal. Kéž bys radj kapitály dlal, z nichž

by co rok njaký úroek na drobet prázdnin odpadl. Co juž je

konec s hrabnkami?' 1 Avšak tuším, že máš dluhy loských prázdnin

v Krkonoších a v Jitín a jinde nahrazovati. Také dobe! Tys

šasten, trhají se o Tebe a rád trhán býváš. Jenom ti osamlí

mroulíci 12 sami po houštích poustevníkujou. Jaká pomoc? Když

pánbh každé té nmé tvái jiný rypák a jinou srst udliti ráil

!

Potom af si ho maká a ji myje a eše jakkoliv, hladkým a

libounkým se juž nestane, není-li tím z boží milosti. Nuž, tším

se na Vás znamenit.

Jak slouží Laue a jak se doma líbí Doe? A co Ti píše

Mila z lázní? 11 Já doufám, že to bude pro ni nejlepší lék, nade

všechny léky z apatéky. Piš, zdali s strany Tvé njaká pekážka

mému programu co do asu v cest není. To dotaz v pev to údoo

ješt jednou, pjdeme tedy do plovárny a na krapet s chmelem

a dost. Sapienti pauca, když více nemže. Zdravstvujte.

156.

J. Helcelet I. J. Hanušovi. [Brno, 1S57 srpen 7.J

Ohlašuje svj píjezd do Prahy. Tá odjela-li B. Nm-
cová do Uher. Naíká na stárnuti a nedostatek. \ Vy/ rodinné.

Hanuš dostane korrekturu Kollárovýeh Die Gotter Rhetros.

O Kollárovýeh pracích staroiitniekýeh. Posílá lístek dru. Petírkovi.

mil. Praha. Museum král. eského. Adresa Hanušovi eská. Razítka

nské není, na pražském itelný fen den

prázdninové cesty Helceletovy, <> nichi ie také
-

byly podlr dopisu pedešlého kol 8. srpna a Helcelet minii je nastoupiti z Prahy,

kam píjezd oznamuje, a vzhledem na datum razítka pražského, klad.:

do 7. srpna 1857. Podpisu rovnéž není.

pjky na nakladatelský podnik Hanušv. Viz lii

ani u baronky Adéfy Hlldprandí
1 Mroulík se jm, ferinu l

HeU
1

/
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Nuž, píteli, pijedu tedy, jak míním (bohové mní) v pátek

15. t. [m.] na veer; vždy ty pátky jaksi i jindy bývaly vhod

takovým schzkám. Pivezu Ti peníze umluvené a tu trochu tch
pedplatk. 1 Na honorár2

je ješt brzo. Schmidtovi 3 peníze ne-

dovezu; ekají lidé, až budou míti obrazy, a zvlášt chtli by

už vdti, jaký bude text a bude-li se pokraovati. Bez obojí té

výminky mly by ty obrazy menší pro n ceny.

Že se Ti mé psaní poslední4 a humor v nm líbil, pekvapilo

mne nemálo. Musela to býti krása nevdomá, jako u panen, nebo
se pamatuju jen tolik, že mi bylo jaksi mhlavo na mysli, když

jsem poal psáti; musilo se to jaksi mezi psaním rozvlažiti. Jaký

humor do Prahy pivezu? Bohdej snesitelný. Peškoda, že víc tch
šajn není! Bude-li pršeti: nech, budeme hráti v šachy. A bude-li

slunce nebo msíc svítiti: nuže, budeme si povídati o bývalých

májích. Lotos 5 mi tyto dni psala; povz, že jí odpov pinesu

ústn. Už mi chtli u zdejší kmetské spolenosti 6 pekaziti ten

výletek; vyvolili mne co komisara ku jakési zkoušce ovácké.

Ješt kdyby se ovaky zkoušely! Vykroutil jsem se tím, že ne-

odkladnou cestou na onen as mi jest nemožno onomu estnému
výkonu pítomen býti.

Slezin 7 psal jsi, že se bála do Uher; te nevím, ubála-li

se a zstala-li v Praze, i bála-li se, a pece odjela. 8

Naíkáš na pée pro vzrstající rodinu a že se deš a pece

že se nedostává. Cítím já to, že ne tak letami stárneme jako dtmi;

píjm nepibývá a výdaj pro jiné pibývá, a tím co den pro

sebe mén mžeme. Tot ten neblahý cit nemožnosti, impo-

tencie. [....] Ty však jsi v tom ohledu šastnjší nade mne. Umíš

se díti a pákami vymáhati, já jen zapíráním se a upíráním sob,

pokud možná, snažím se sob, ne-li možnost i mohutnost, alespo

neodvislost jakž takž zachovati. Ale neteba rozbírati, eho neumíme
a nemžeme; tšme se tím, co ješt mžeme aneb aspo co

bychom mohli.

1 Snad na spis ,Sv. Kyrii nepsal kyrilsky, než hlaholsky.' Viz list ís. 154.

2 Z Koledy na rok 1858.
3 Ant. Schmitt; jde o dílo Abbildungen der Baualterthiimer in Bóhmen,'

zmínné v list ís. 107.

4 List pedešlý. 8 Karolina Ottová z Ottensteina.

» K k. nuihr.-schles. Gesellschaft zur Befórderung des Ackerbaues etc.

7 B. Nmcová.
s Bála se vzhledem k smutným zkušenostem r. 1855. Viz list ís. 140. —

Odjela-li toho roku na Slovensko, je nejisto. Viz: Vávra, l. c. str. 176.
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S Ladislavem'
1

se nepenáhli. Smál jsem se tomu humoru,

kdyby tak Laek 10 se stal vojákem a Ctibor páterem; nebo
vru, nevím také, k emu a emu-li se bude hoditi; avšak neteba

všeho vdti.

Šembera mi psal ty dni, že snad Ty dostaneš korrekturu pi
tisku Kollarových Meklenburských starožitností,

11 které jistá knžna
dá tisknouti. Tš se; já jen nahlídnul do makulatury ze ,Staro-

italie slavjanské' 12 a šla mi hned hlava kolem, jako by v ní

stolohýbali. Já jsem si nyní utvoil hypothesi o .duševních epide-

miích', pi nichž i kontagium psobívá. 13

Dostal jsem od dra. Peírky 14 pipiš, na njž bylo brzo odpo-

vdti ; nevdl jsem, kde honem jeho adrese sehnati. Prosím t,

hle, aby se mu ten lístek malou poštou neb jinak dostal.

Zatím konec. Bute veseli, totéž vzkazuju Lotosu. Mého
pobytí mezi Vámi bude asi do 23. t. m., to jest asi týden.

157.

J. Helcelet I. J. Hanušovi. [Brno], 1857 listopad 18.

O zamstnáni školním i mimoškolním. Peje Hanušovi zdaru

k chovancm. Feifalikúv lánek o Závisí. Šembera o prvenství

Hanušov v otázce cyrillice-hlaholice.

Originál Museum král. eského. Bez adresy a bez podpisu.

Mínn syn Hanušv, dotud správn jmenovaný Vladislavem, o jehož

volbu stavu šlo.

I 'ladislav Hanuš.

11 Je to neukonený spis ,DÍe (iotter Rhctras' ; Kollár vyzván byl velko-

knlžetem meklenbursko-stelickým, aby obhájil nalezených model tamních

Slovanv, jet potom ukázaly se padlky Hanuš ti spis,- tom podával zprávu.

Viz: V. Vondrák ,/>ie ( iotter Rhetras-. Sborník Jan Kollár. str. 243 246.

taroitalia slavjanská aneb objevy a dkazy živl h v zem-
pisu, v djinách a bájeslovi. ei a v literatue nejdávnjších slav-

skýc/i a sousedních kmenu. z kterých tejmo, ze mezi prvotními osadníky

n obyvateli ttO krajiny Slavjané nad jiné etnjší byli. Sepsal Jan Kollár.

Víde, Viz: l>. Pastrnek, staroiitnických spisech Kollái

Sborník Jan Kollár. 107

nbera korrigoval Kotláovu Staroitalil slavjans

1 1818 1870), pí mnasijnlc
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18. listopadu 857.

Dlouho mi nepíšeš, píteli Hynku, a já, vda Tebe v pekelném

traktament, 1 musím se obávat, zdali naposledy pece njak peklu

nepodléháš. Píšu tedy,- abych o Tob zvdl, a žádám T, ozvi

se; a nebudu-li psáti brzo, budeš psát i Ty a listy naše zase

nkde se potkají na horách na pomezí eskomoravském. Od
posledního méhoa

i Tvého psáni drahn asu uplynulo a slunce

vstoupilo ve znamení ledajaké jiné potvory zodiakální. Bylo to

na poátku školního roku. Od té doby vím, že mám kollegia

dvoje, a tedy 3krát v týdni dopoledne potrhané, odpoledne však

co den, hodiny maje ranní od 10— 11, odpolední od 4—5. Nad
to však nadlil osud i mn studentka do stravy a do moresu. Je

v druhé gymnasiálce, Vídeák, jemuž mám vzdlat ducha a žena

má tlo (krmením). Je dobrá vídenská duše, ale zdlouhav chápá,

nejsa velmi nadaným. Myslil jsem, že mi v tom bude Ctibor

nápomocný jakožto syntaxista dle základu ,docendo discimus';

avšak posud nehrub to jde. Ctibor sám, maje úloh a jiných prací

dost, jinak zase ve své rychlé chápavosti a kvapnosti, až pe-
kvapnosti, nesvdí do koleje zdlouhavé, piblblé svého in spe

scholara; a tak nejvíc táhnu já, kopaje ve vinici filologie latinské

ve smyslu nad míru nejširším. Výdlek co do penz jest ovšem

vítaný, ale za kus sebe a svobody.

U Tebe však v tom ohlede bude letos veliký vychovací

ústav4 pro nejrozmanitjší poteby a stavy; i mohu si mysliti to

hemžení a hluk v jisté doby vezdejšího života, po nichž však

zase blahé utišení k oddechu sužovaného ženského a jinak domá-

cího pokolení. Nuž, peju Ti, pane editele, mnoho zdaru a rozkoší

a paní editelce i matce pluku dobrý žaloudek a dobré žaloudky.

Bohdej, když tak lovk porovná tento skutený svt se svými

vlastními prétensiemi, vru, musí se lovk nkdy srden zasmáti

té nesrovnalosti. Ale lovk rok od roku upouští skromn a na

menším pestává, až se z nho stane úpln abstraktní lánek etzu,
který, krom to spojení v etz, konen není než kousek poki-

veného starého železa. Ve mládí to tak nevidt, ale starším vkem

1 Snad: O ertu a áblu v eských píslovích. Píspvek k filosofii zla.

Sitzungsberichte d. k. Bóhm. Gesellschaft der Wissenschaften in Prag. Jg. 1868.

32—40.
1 .Sedím doma maje Hausarrest pro nehoráznou rýmu s chrápotem a m -

vysmrkaností.' [Pozn. Helceletova.J
s Nezachovalo se.

* Hanuš po suspendováni svém ml na byt rzné stravníky.
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co rok víc. Že se pak tato slova nevztahují in specie na Tebe,

nýbrž že na Tebe šastného ješt mén než na jiné a že je to

povdíno všeobecn, neteba mi tuším pidati.

P. Fejfalik, jehož však jsem nebyl tak šasten v rozmluv
osobn poznati, etl v histor[icko]-statist[ické] sekci zdejší c. k.

spolenosti ku zvelebení orby, pírodo- a zemznalství, lánek

o Záviši Rožmberském, zdali právem bývá považován za básníka,

z nhož vysvitá, že k tomu není ani jediného podstatného a nutného

dvodu. lánek je otištn v Notiz[en]blatt der hist.-stat. Sektion. 5

Nu, Šafaík už asi etl i vydal své pojednání o pvodu
hlaholice? 6 Byl zde v prázdninách Šembera i podotkl jsem Tvj
vynález; i upíral jaksi, že t to celkem vynález Tvj, a že to

starý Šafaík dávno juž v sob nosil. Chápám asi, co v tom vzí.

Šafaík nosil to asi v žaloudku, nemohl ale zažiti a vydati; a Voj-

tcha 7
to jaksi mrzí, že bys ty, novus homo na tom poli, byl ml

nalézti, co staí hledajíce dlouho/iemohli nalézti. 8 Ostatek to Vojtch

ekl sine ira et studio, nýbrž jen tak v professorské pedantickosti.

Líto jest mi ho, že ve své literatue eské 9 jaksi zabede do kol-

larismu, asi dotknut nákazou pi korrektue Staroitalie. 10 Nevím,

juž-li to vyšlo, i teprv vyjde; ale proti mn stál na svém. Quem
dii oderunt, magistrm fecerunt.

A tak koním, žádaje si brzkých dobrých novin o Tob
a o Tvých, srden Vás ,v duchu!' líbaje, inclusive Mulele. 11 Doru
máte ješt v Praze?

J. Helcelet I. J. Hanušovi. [Brno], 1858 leden 19.

Pro choroby dlouho se odmlel. Úmrtí švýcarské tety. Možná,
že pojede do Svýcar. Posílá nový sešit Sušilových Morav, národ-

'• 10 Dei Dichtei <on Rosenberg R
o Krtí. Bl I. str. 291 n.

ti jr v kráL eské spolenosti nauk dne 26. íjna ydaljepod
titulem. Ober den Ursprung mul die Heimath Utismus. Prag

V. Sembi
1 O pom itkOV h Hun:.

. list ís. /'

:ny ei o litrmtury

lei nardii tím na tamní hypothes tarovihu.
10 Vis list pedešlý.

rodin Hanušové íhali Udmilct Hat
mé Kocui
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nich písni. Vrací lístek nedoruený Feifalikovi. Radí k operaci

ípku. Filologická drobnost.

Originál. Praha. Museum král. eského. Bez adresy a bez podpisu.

Dne 19. ledna 1858.

Pestávky v našem dopisování, píteli Hynku, stávají se ím
dále delší, tak jako puls lety zdlouhavji tepe, ím sympathie

pátelská zajisté tratí ponkud slamného plamene, nikoliv ale

ohn a horlivosti i hloubky i jakým obrazem to vyjáditi. Snad

jsem to juž jindy jednou jinak povdl, pravda však to pece

;

není-liž tomu tak? Tenkráte ovšem je tomu notn dlouho, nebo
mám ped sebou list Tvj ode dne 22. listopadu! A jestli se tomu

divíš, tedy jest to obzvlášt podivno ; nebo jsem Ti mezitím

v duši ovšem juž nkolikráte psal, ale tímto nedokonalým daleko-

pisem telegram nedochází k tomu, jemuž by náležel. Ponvadž
pak tenkráte mezi píinami mého na papíe nedopisování jest

epidemie chipky i Grippe, která mne k tvernedlnímu stonání

odsoudila, tak že jsem od polovice prosince do 18. t. m. v kolle-

gium nebyl, tedy mi i ta možnost mozkem vrtá, že snad i Tebe

njaká Áte zastihla, tak že jsi i váhavého dopisovatele popohnati

nemohl. Jsem tedy žádostiv velmi i Tvého odepsaní, abych se,

daj bože! potšil, že tomu tak nebylo a že jen mnohé a i píjemné

zabývání s žakami, po ovoci se stromu poznání chtivými, 1 Ti ne-

dalo uvážiti délku mého mlení.

Zaal jsem zprvu kašlem a chrchláním, na vánoce ale ulehl

jsem úpln jakýmsi typhoidem ,nelokalisovaným' (krásný výraz,

ale temný pojem !), a tak netráve a nezažívaje, seslábl jsem na

roztomilý stupe prhlednosti a nehmotnosti, že teprva bhem
tohoto nejnovjšího léta pán jsem ml to rekonvalescentské

potšení, s citem hrozného hladu se vzkísiti a s blahým citem

zdánlivého omladnutí ,zur siissen Gewohnheit des Essens und

Trinkens' k tomuto bídnému pozemskému životu procitnouti.

Jenom se upokoj ; juž jsem zase nabyl drobet jádra a mohout-

nosti, a ovšem o gymnastice a jiném skály lámání prozatím ješt

e býti nemže. as mé rekonvalescence zdobil jsem si vyštudo-

váním njakého generalštábního plánu pro njakou pout do Alp,

a sice tím smrem, aby se dostalo jižné Bavorsko až po Mnichov

do programu i aby na to asi stovka penz a s ti týdn asu
vystaily. Ale co do toho ješt do té vzdálené doby Tyche mže

1 Stravnici Hanušovi, o nichž byla e v list pedešlém.
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vplésti, na to našinec zkušený ovšem jest pipraven, neprodávaje

vlí kži, dokud vlka neulovil.

Tak na píklad došlo mne ty dni psaní ze Švýcar, v nmž
mi oznamují úmrtí mé dobrotivé tety,- s kterou mi ovšem a zvlášt

mým dtem štdrá a dobrotivá píznivkyn ztracena. Tím by mohlo
býti, že bych mohl pustiti toulání po salaších a prázdninských

slastech a na místo toho že bych musil zrovna až do Švýcar,

nechaje ovšem klikatých stezek horských, a smýkati se na ne-

tených železnicích nesentimentálným parovozem. Nuž, ekati asu,

jak husa klasu; ješt je daleko do žní.

Posílám Ti tuto nov vyšlý svazek Sušilových básní'' obsahu

svtštjšího, ale nehrub jadrnjšího než pedešlé; sama naivnost

a nehrub víc než barbarská simplicitas. Hrabej tedy a šastn do-

hrabej se zlatých zrnek!

Piložil jsem též Tvé psaní pro p. Fejfalíka, 4 ponvadž ho

v Brn není a ponvadž nevím, kudy by se mu dostalo. Tuším,

že byl v Holomouci, ale nevím, kdy a ješt-li. Je mi líto, že tuto

Tvou komisi nebylo lze vykonati.

Co se týe opozdilé mé odpovdi na Tvou otázku, co myslím
' o Tvém ípku, není mi dost jasno, eho se Fric 5 obává. Myslím

ale, že všem tm Tvým nepohodlnostem v krku díve konec ne-

bude, až Ti toho ípku nadbývající kousek uíznou; aniž bych

vdl, aby mla tato jednoduchá operací velikých nesnází dlati,

nebývá ani krvácení pi tom pílišné, ani zahojení nesnadné

v tchto ástích. Ovšem že snad bude jaro k tomu píhodnjší

doba; jenom, má-li se to státi, ml by toho neodkládati na prázd-

niny. Tu máš tedy úsudek mj, který ostatn s náležitou skromnosti

pronáším. Vždyf bys mohl ješt s nkým se poraditi, asi s Hamer-

níkem a s nkým snad ješt, koho by Ti tento z chirurg udal.

Nemyslím, abys ml si velikých starostí a obávání proto dlati.

Jestli/c jsi dxpofiuo wv uch ne, na tom Ti tolik nebude za-

ležeti a tou obezanosti práv snad vyvoleným a povolaným se

staneš. Nu/, brní jak luitf, piš mi brzo a bud dobré mysli a

pozdravuj mi upímn Lauru a dítky Tvé, o nichž rad uslyším,

JSOU zdrávy a Ty s nimi.

M. Helzelelovd. Sešito w< .. >ských národních plsnt. Vis list i

' Hanuš poslal je HtlCtUtOVi, SOUdi /Hhil tprávy p Ústí

Feifalik v lun,-. > />r. Bedich WiUigk,

MUDr lose) Hamerník (1810 1887), prosluty pražský léka, mm reakce

r. l jako Hanuš složený s pro/essury universitní,

praeputtum.
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Za doušku te ješt malou zajímavstku filologickou :

Pojem ,intelligere, rozumti, capere, capisco' vyjaduje ecké

éníaTajuai, což bezdky upomíná na éru a urcrjfi (akoli z tch dvou

ástek se skládá é^íarrjiu med. fíaraaaí), což by pak mlo analogon

v nmeckém ,ver-stehen' a slovenském (krajinském) ,zastopiti',

o emž v jiných slovanských náeích ani zmínka.

Slovenci neíkají jinak, než ,zastopim, nezastopim', t. rozumím

i nerozumím, když k nim zeteln i nezeteln promluvíš. i je

to jen germanismus i hellenismus, jak jich v nové slovinštin

hojnost?

159.

J. Helcelet I. J. Hanušovi. [Brno, 1858] bezen 21.

Potvrzuje píjem píspvk Matice Mor. i spis Hanušových.

O meznících a božích mukách. Chválí lánek Hanušv v Kritische

Blátter. O prázdninách mini jeti s dcerou do Švýcar. Zve Hanuše,

aby jel s nim.

Originál. Praha. Museum král. eského. Adresa Hanušovi nmecká.

Razítko pošty pražské 22. bezna, brnnského není. Rok neudán, ale lze jej

bezpen doplniti podle zmínek o Kritische Blátter. Bez podpisu.

Dne 21. bezna i v poátek jara (avšak ne mého).

Mám ped sebou, milý Hynku, list Tvj ze dne 27. ledna,

s nímž jsem obdržel 15 zl. píspvku pro Matici Moravskou, což jsem

i odevzdal. Spolu s tím obdržel jsem i Tvých linguistických a

archaeologických spis, jichž jsem nco odevzdal i vlastn rozdal

mladíkm professorm gymnasialním, nkdejším našim žákm
v Holomouci, Hanaíkovi, 1 zeti direktora Síra jiínského, 2 a Wy-
sloužilovi, 3 filologu sice, a ne Slovanu; a pak, jak jsi toho vý-

slovn žádal, Duchu svatému, 4 jenž ale velmi lhostejn (nevím

k osob-li i k vci) to pijal.

1 Josef Hanaik (1829—1882), supplent a potom professor nmeckého gy-

mnasia v Brn, ve tyech programech ústavu 1857—1860 uveejnil peklad

Aianta do eštiny.

- František Šír (1796—1867), filolog a básník eský.

3 Dr. Vilém Wysloužil, posléze zemský školní inspektor v Bukovin.

1 M. Fr. Klácel. — Které spisy Hanušovy jsou tu mínny, je nejisto.

Možná, že to byly zvláštní otisky spisu Sv. Kyrii nepsal kyrilsky, než hlaholsky,

zmínného v list ís. 154.

21
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Item v tom listu bylo psaní pana Wiliams'a s o mezníkách,

ježto Ti tuto zase zpt posílám, nevda, co asi jsi jemu na jeho

otázku odpovdl. Dlal-li pak jsi vzhledem na tu vc njaké
studie v Praze i budeš-li ješt snad dlati ? Pi té píležitosti

bych k Tob podotekl i naše ,boží muky', Martersáulen, jméno,

ježto musí v Nmcích neznámo býti, ponvadž v Adelungu 6 se

nenachází. Souvisejí-li pak asi boží muky s životem východní

Evropy, s slovanským, a mají-li pak asi pvod pohanský, pon-
vadž okolo božích muk a na rozcestích arodjnice, dábel a hoící

poklady a p[od.] v povstích a ponkud i v lidu posavad straší-

vají? Když tak v bibliothekách všelicos hledáš, potkáš snad nkdy
nco i sem se vztahujícího. Spinnerin am Kreutz u Vídn nebude

tuším též nic jiného než taková boží muka. O podobných kaplích

v poli a o úct k nim u antických pohanu tu mimochodem a na

píklad v Lassaulx Untergang des Hellenismus, Míinchen 1854,
7

takto: ,worúber Libanius 8 noch im J. 388 in einer schónen

Rede an Theodosius bitterlich klagt (na niení takových kaplí
od mnichu). ,Uberall, wo sie das Heil[ig]thum des Feldes zerstóren,

tódten sie damit die Seele desselben. Denn in Wahrheit, o Kónig,

die Tempel sind die Seele der Felder, sie waren der Anfang des

Anbaues und aller Ansiedelungen, die durch so viele Generationen

auf uns gekommen sind, und die Bauern setzen mit Recht auf

diese Heligthmer ihre Hoffnungen fur Mann, Weib, Kind, Vieh,

tur ihre Saaten und ihre Pflanzungen, und der Acker, der sein

Heiligthum verloren hat, geht zu Grunde und mit den Hoffnungen

des Landbauern alle Freudigkeit des Lebens etc. A když pak v as
zmáhajícího [se] nového náboženství svatyn pohanské vbec od lidu

se opouštly a hroby muedlník v obzláštní úctu picházely (Hiero-

nym epist. 107, T. I. p. 678 B: 9 auratum squalet capitolium. fuli-

gine et araneorum telis omnia Romae templa cooperta šunt,

movetur urbs sedibus suis el inundans populus ante delubra semi-

Benjamin Williams z Brightonu. Viz: Kritische BUttter. Pra^

II. sv.. str. 34 pozn.

lan Ktít Adriáni:, drammatisch-kritisches WVrtcrbuch tirr hoch

deutschen Mundart. Leipgig, I

flechtic LasaaU (1805 1861), filolog nimedtf ; Per Untergang

tet Hellenismus und die EUuiehung Werner Tempeli^iiter durch die christlichen

Kaisrr. I in BeitTttg :ur Philosophie der deschichte Milnchen. 1^

Renik a -..>//%,',;. oblíben* fullana.

Jeroným listi)

ninno
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ruta currit ad martyrm tu mu los), tu snad dali onm posvát-

ným pohanským místm na rozcestích, pod posvátnými stromy

a jinde v poli a na vrškách kesanský význam a povstaly snad

boží muky. Zvláštnost jen se mi zdá, že vtšina takových božích

muk jest bez obraz a bez soch a že u occidentalních Evropan snad

jméno ,boží muka' zstalo bez pekladu; nebo i nmecké Marter,

Martersáule sotvy jest krom Rakouska známo. Dosti tedy té episody,

kterou tuto vlepil jsem k nevinným runám pana Williamsa, po-

nvadž snad mže Tob zavdati píležitost, všimnouti sob leda-

eho, o nkdy pi svých badáních zavadíš.

Od doby Tvého výše zmínného listu dal jsi mi upomínku,

abych se ozval, posláním mi výtisk lánku Tvého ve Kritische

Blatter ,Poesie ohne Worte'. 10 etl jsem s potšením a litoval jsem

neesti tolika zlomyslných chyb tisk; i vzpamatoval jsem se, že

váhám juž pedlouho, maje Tob odepsati. Jsem tedy živ a po-

nkud zdráv a žádostiv dobrých zpráv o zdraví Tvém i rodiny

Tvé, zvlášt pak Laury, která, bohdej, juž zase okála.

S strany mých prázdnin podobá se, že budu musit do Švýcar,

a mám, jak se na mne doléhá, nkoho z dtí vzíti [s] sebou.

Jesti to Božen polovin juž pislíbeno. Bude jí to ponkud
humanitátním kursem; ale, ekneš, mn aneb nám (pjdeš-li až do

Mnichova [s] sebou) obtíží a závadou. Možná! ale ve svém život

asto pozoruju tu jistou slabotu egoismu, ježto notný kus sebe

samého v obt jiným jsem kladl. Ostatn vyjma pedlouhé
pší pouti nepekážela by nám Božena hrub více, než co bychom

si chtli dáti pekážet.

Avšak jsou vždy ješt daleké asy do té doby a všelicos se

ješt promniti mže.

Novot ze své osamlosti i z mého Kulíškova 11 (i jak ten

brloh medvdí nazvati) nemohu Ti žádných sdliti;; více bych zvdl
od Tebe, kdyby papír stail. Proež po cest a pi dobrém piv

v njaké bavorské krm dala by se dosti chutná kasika namíseti

z toho, co bychom sob jeden druhému napovídali. Nuž, piš brzo,

a zvlášt, že jste zdrávi a že pjdeš kus prázdninské pouti s námi.

Psaní, o nmž povídáš, že jsi mi psal v prosinci, neob-

držel jsem

!

10 Kritische Blatter. Prag, 1858, sv. II, I.. str. 201—211.

11 Narážka vzatá z Feriny Lišáka. Viz list ís. 50.

21*
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160.

J. Helcelet I. J. Hanušovi. [Brno], 1858 duben 24.

Tší se z toho, že se Hanuš stal redaktorem Kritische Blattcr.

a dkuje za jejich zasíláni. Ve své osamlosti bavi se hlavn
tením Augsburger Allgemeine Zeitung. O nkterých láncích v ni.

Projekt spolené cesty prázdninové do Alp. O diskrétnosti Hanu-
šov k Šajaikovi. Nejistota, vyjde-li další Koleda.

Originál. Praha. Museum král. eského. Adresa Hanušovi nmecká.
Razítko pošly pražské 25. dubna, brnnského není. Bez podpisu.

Na den s[v.] Jií 1858

Není sice, eho bych Ti sdliti ml, než, milý redaktore nej-

redaktorovatjší, chci jen vdnost za pelaciné posílání Kritických

List 1 tím osvditi, že Ti své potšení nad nimi vyjevím. Obdivuju

zvlášt Tvou vlastní úastnost v opatení tolika zajímavých lánk
do tch list a tuším, že krom redaktorského honoráru také

spisovatelské honoráry p. vydavatel Tob platí; to tedy síla

penz! [....]

D'Elvertovi samému neml jsem ješt sdliti píležitost Kritické

Listy, ale Chlumeckému 2 ano a jiným lenm ze sekce historicko-

statistické; že ale kdo v Brn je sám drží a odbírá, posud ješU

nezvdl jsem, a mé spojení v tom ohledu není velmi rozvtvené.

Tvé posílání mi onch list, rozumím také tak, že se dje ,scopo

therapeutico et paedagogico', abys mi nedal klesnouti v duchovni

lethargus aneb, jak tomu Ty íkáš, v marasmus praecox. Diagnosis

Tvá jest ponkud dvodná; jsemf ponkud sociální anachoreta

a jen tém Augsburské Všeobecné Noviny 3 jsou mi kartusiáuským

okénkem, kterým vezdejšího duchovního chleba ze svta pítom-

ného pijímám. Onehdy, asi po vclkononich svátcích, p. Falmcraver'

1 asopis Kritische Bltter IHr Literatur utni Kunst od íjna .

vydával týdenní- a redigoval I. /.. Kober za spoluúastenstvt Schmidta

Weifienfelsa, feni však z redakce 21. únore. vstoupil, naež redakci

:al Hanui. jenž prohlášen byl také veejné redaktorem od 21. ísla

druhého roníku. 2. SVOZek, strana 169 dm

Petr rytí Chlumecký (1 1), historik a politik mora v ^

tlOUŽilý i ttský archiv mor.ivsky.

[ugsburger) Allgemeine

lak. Pallmerayer 117'hi 1861), historik a cestopi
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ve Beilage referoval o Gindeliho [sic !] slovanských apoštolech, 5

ale tenkráte zase tak si poínal zpupn a v jakémsi polozatajeném

furoru teutonickém proti emancipací Slovanv od školy nmecké.
Ostatn servilního pana pátera jaksi v nm notn sekl, o emž
ostatn já souditi nemohu, jak dalece to bylo v pravd i nic;

nebo knihu tu samu neetl jsem. Juž jsem ekal, že asi i Uené
spolenosti, i Tebe i Miklosie 6 se dotkne; avšak nedotekl se.

Kdož ví, zná-li juž tu záležitost glagolo-kyrillskou, a mlf by;

neb zdá se mi, že je zvlášt pro ten obor stálým i presidiálným

referentem Augsburkyniným. Jinak referáty jeho pro drastický vtip

a dithyrambické užívání své kolossální známosti v antických

klassikách velmi rád ítávám, ku p. nad míru zajímavý referát o

,1. I. I. Dóllinger, Heidenthum u[nd] Judenthum. Vorhalle zur Ge-

schichte des Christenthums. Regensburg 1857' asi ped 6 — 8

nedlami. 7

Co se týe lecjakých plán o prázdninách, myslím, že by

nám ovšem byla Božena 8 (nebudiž in nomine omen) njakou, a ne

pílišnou závadou; její pretensie nejsou pílišné, a leckterou ho-

dinku i sami bychom byli, ponvadž ráda nkdy samotná doma
pobude, aby zažívala tch div, co se v takové míe na ni sypati

budou. Salcburg, Berchtoldsgaden, 9 Reichenhall a jižní Bavorsko

až do Mnichova a Augsburku mohlo by vždy spolené Tvému
i mému plánu býti, Ty pak bys si mohl ezném a Šumavou
dom, kudy by se Ti líbilo. To jen tak zatím zmiuju k uvarování

njakých nedorozumní; ostatn jsi Ty tak svým pánem jako já

mým, a kdyby se Ti pihodil spoleník co do zámr Tvých více

souhlasný, tu ovšem dáš mu pednost a ,dadrum keene feind-

schaft nich.

Co se týká ,Bcherrevue obdivoval jsem Tvou diskreci

5 Geschichte der Slavenapostel Cyrill und Method und der slavischen

Liturgie. Von Dr. J. A. Ginzel. Leitmeritz, 1857. — Kritika (nepodepsaná)

v Beilage zu Nr. 101 der Allg. Zeitung 12. April 1858. — Dr. Josef Ginzel

(1804—1876), professor bohosloveckého uilišt v Litomicích, potom kanovník

tamtéž; církevní historik.

6 Frant. Miklosich (1813—1891), professor slavistiky na universit

vídeské. — Hanuše pro jeho objev dole zmínný.
' Jan Jos. Ign. von Dóllinger (1799—1890), professor djin a práva

církevního v Mnichov, spisovatel theologický ; nepodrobiv se uení o neomyl-

nosti, 1871 vyobcován z církve. — Kritika zde zmínná je v Beilage zu Nr. 22

der Allgemeinen Zeitung ze dne 22. ledna 1858.

s Dcera Helceletova. Viz dopis pedešlý.
9 Pojmenováni ze XIV. století, nyní všeobecn Berchtsgaden.
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vzhledem na indiskreci Šafaíkovu 10
i schvaluju ji. Vojtch Šem-

b[era] zatím ješt proklouzl ;

n a snad abys i v tom ohlede hledl

co nejšetrnji osoby šetiti a kehkostí její.

Dej zase o sob brzo co zvdti a zvlášt i o stavu domác-

nosti své, nebo Tvé poslední psaní byly žaloby a stesky a tudy

nelze potom tak dlouho píteli nepsati, jako kdy bylo poslední

psaní spokojené a utšené.

Tedy na brzké zprávy Tvé!

D[ouška]. O Koled ješt nemohu nic positivního povdíti;

vypadá asi už jako vtlená negací. 1 -

161-

J. Helcclet I. J. Hanušovi. [Brno, 1858 erven poátek.]

Posílá mu posudky do Kritische Bldtter. Almanach Máj se

mu nelíbil; ani Kritik des Gottbegriffs ho pln neuspokojila. Peje
zdaru listu Hanušovu i redaktorovi. Žádá za opatrný pseudonym

pro své píspvky.

Originál. Praha. Museum král. eského. Bez adresy a bez podpisu. Kus
není datován. Kladu jej asi do poátku ervna r. 1858. V polovici kvtna t. r.

byl vydán almanach Máj (viz Lumír ís. 20. ze dne 20. kvtna, kde již ohlášen,

a kritiku jeho tamtéž ís. 21. a 22.) Helcelet patrn podal pos:: tktm

ervna; zmiujcf se v nm (viz list ís. 162, poznámka 6) o kvtnu jako

o minulém. Posudek uveejnn byl v Kritische Bldtter ís. 21.. které vydáno

15. ervence 1858.

Zde Ti tedy, milý redaktore, posilám, s ím sotvy budeš

velmi spokojen. I mne to tení nevelmi blažilo; zvlášt ten almanach

Unin tu Hanušv referát o Slavische Bibliothek v Kritische Bldtter

\ II. svazek, kde se na stran 34. strun oznamuje -vydáni -velí

Djin literatury eskoslovenské a kde upozoruje Hanuš také ;;,. luhy

o nový názor na pvod cyrillice a glagolice, jichž mu ostatn Šafaík

upíral, uznav pipisem král. eské spolenosti nauk ze dne 14. kvtna
Hanuš novou dráhu proklestil ve zpytováni glagolice. Zm >rnil

Hanuš v Kritische Bldtter II.. str. 68 na to. kterak ji:

fíkem i'c schzi král. eské spolenosti nauk ze dne

myšlenku vrill vynalezl glagolici. \'iz '

•vch Dijilíách ei a literatur

pinesl posudek v Kritische Bldtter, 1858, lil. sv.. str. I

vlastních údaj Šemberových, ale posudek ten. . íkem

pízniv, pivodil roztržku starých />/..

Roník /.V. nu r 'skutku j. mylem tedy .•.

Knihopisném slovníku
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eský 1 jest hnusná holota. Ostatn dávám Ti plnou volnost, mnit,

mazat i pidávat v mých úsudcích, co se Ti bude zdát slušno

ohledem vci a k vli svtu. Pfannenschmiedka 2
je mnohem lepší

ješt než i Božena,3 ale není to nic, bez eho by svt i dobe
nemohl obstát. Chceš-li tedy ten závrek mého úsudku o ní, ten s tím

tabákem, vynechat, ui tak; aneb pilep jiný ad libitum. 4 Jak se

mi nesnadno píše, i vlastn jak neohrabaný jsem a líný, myšlenky

na papír spoádat, poznáš z piloženého peštrejchnutého duplikátu

mého úsudku o Máji.

S strany Kritik des Gottesbegriffes a[t.]d.
5 byl jsem koncem

písn nemile dojat; pi toliké filosofické uenosti tolika fantas-

magorie ! Souvisí asi spisovatel tch knih jaksi s Duttenhoferem ?

V Central Anzeiger fíir Freunde der Literatur, Leipzig, Mai 1858

Nr. 9 tu pi ohlášce Duttenhofer ,Die acht Sinne des Menschen

etc. Nórdlingen, 1858' 6 v charakteristice této knihy mezi jiným

takto : ,Der Mensch ist also nicht einfach zusammengesetzt aus Leib

und Seele, sondern aus Kórper und Individualgeist; der Kórper

ferner besteht aus Leib u[nd] Seele; der Individualgeist aus zwei

dieser Doppeltheit entsprechenden Potenzen: der geistigen Anlage

u[nd] der geistigen Entwickelung.' To jsou na vlas myšlenky v Gott

u[nd] Schópfung etc.
7 a tištno rovn v Nórdlingách.

Jak pak ses as dom dostal onehdy? Noha zdráva? A jak

slouží redaktorství ? Bohdejf Koberovi 8 hodn obratel a Tob
hodných spoludlník a spoludlnic! Jinak se mi o Tebe vru
stýská, bys to dlouho nevydržel, to duševní štvaní a honní.

1 Máj. Jarní almanach na rok 1858. Redigoval Josef Barák. Praha, 1858.
2 Julie Burrow-Pfannenschmiedová (1806—1868), spisovatelka nmecká.

Helcelet posoudil jeji Lebensbilder v Kritische Bldtter, 1858, sv. 2., str. 283—285.

3 B. Nmcová. Do almanachu Máje pispla povídkou .Chýže pod horami:

(str. 225—285).
i Ostrého njakého zakoneni v posudku ,Chýže pod horami' není, tedy

je zajisté Hanuš škrtl. Píkrý je závrený soud o .Máji' v celku, jejž viz

v list následujícím.
5 Viz list ís. 154.

6 Die acht Sinne des Menschen, nach ihren kórperlichen und geistigen

Beziehungen fiir denkende Leser jeder Art in Briefen dargestellt. Nórd-

lingen, 1858.
1 Gott und seine Schópfung, Von dem Autor der Kritik des Gottesbegriffs

in den gegenwdrtigen Weltansichten. Nórdlingen, 1857. Vskutku však spis není

od Theod. Rohmera, nýbrž od staršího jeho bratra Bedicha Rohmera (1814—1856),

jehož ideji byl ostatn i Theodor nadšeným hlasatelem. Spis tento vydán

z literární pozstalosti B. Rohmera Janem Kašparem Bluntschlim.
8 Nakládal Kritische Bldtter.
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Ostatn bych pál, aby se Ti podailo opanovati toto krušné pole;

co do jakosti by to bylo zamstnání Tob výborn svdící. Abych

T nenechal dlouho na ty pipojené knihy ekat, a ponvadž
obzvláštních novinek víc nemám, zavírám tedy a srden Vás

pozdravuju.

NB. Otiskneš-li lánek njaký ode mne, nepodpisuj ani

Hólzle, 9 nýbrž jen bu njakou chiffrou, asi: -o- i O, anebo pseu-

donymem nechytlavým. 10

162.

J. Helcelct I. J. Hanušovi. [Brno], 1858 erven 17.

Vytýká Hanušovi kollarismus pro sta jeho v Kritische

Bldtter. O slovanských slovech v nové etin. Byl pekvapen
svým pseudonymem. O rodin a t. d.

Originál. Praha. Museum král. eského. Adresa Hanušovi nmecká.
Razítko pošty pražské 18. ervna, brnnského není. Bez podpisu.

17. ervna 1858.

Práv obdržev a vycucav íslo 24. Tvého listu
1 i objektivní

kus Tebe a vda, že na subjektivnjší kousek te nelze tak brzo

pomysliti v tom shonu, ve kterém nyní ploveš, jmu se ihned tmito
ádkami odepsati.

Pi E[rnst] Curtius u[nd] die Neugriechen- zadivil jsem se na

konci Tvému pídatku, který mi jaksi kolárštinou páchne a tuším

zvlášt nmeckému tenástvu jako kehkost, ne-li ponkud smšný
ultraslovanský koníek zdáti se bude. Vždy pece pápuapov. co

kámen juž Homerovi známý (Ilias XII, 380, Ajas Epiklea uappápy

úxptoévzi, asi špiatým kemelem, zabil), nemže románskou ástku
,il mae' míti ptdppxzpov, zvlášt v pozdjším významu lesknoucího

zrnitého vápence (salinischer Marmor). Co stavivo a materiál pro

sochae má dobrý ecký souvise! slovem fiap/wfpm lesknouti

se, i o oích, o bílých nohách užívané; nedá se to tedy S Mi

do jednoho voza zapáhnouti.

1 Hanuš yyh( I Helceletovu a nepouil tohoto /'-

mu fxitrn pvodfté navrhl.

I

1 Kritische Bltter fr literatur und Kui

Tamtii, $v. II.. ttr. 241
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Pak pi ásuápo místo dokonalého evd/ooc na slovanskou kon-

covku l mysliti, a ne na vlašské ,servo' místo ,servus' a p[od.], také

tuším ponkud kulhá; to by dív naopak staroslovanština tím

zpsobem na p. EoifKi c^yoc, fagus musilo býti znovohelle-
nisováno i zromanisováno namísto EoyKtc i bukos, bukas,

neb jak asi v litevštin po starojazycku to zní!

Než abych se ti darmo nepletl do vcí, jimž nerozumím

dosti, uvedu ti za náhradu jen pro zábavu nkolik novohellenských

slov ze slovanského asi kmene esaných. (Mám náhodou sprostikou,

ve Vídni 1821 vyšlou Kurzgefafite neugriechische Sprachlehre von

M. G. Bojadschi (M. WJATZfí): q yobva Schafpelz (cf. rus. ryHH

grober Mantel (bóhm. houn); q ?C,ín-q (lege: epi) Tasche cí.

Miklos. lexic.
3 YhiurL; zo pouyov das Tuch cf. Miklos. lexic.

poyxo, ipaziou vestis ; — ý xaíizxa (1. ipka) die Spitzen krajky,

dentelles cf. srbsk. 'mmce idem ranKap Spitzenhándler; — :
q o xpivy

Schrank, Schrein cf. Miklos lex. cKpmm xífiwroz area; — $) ápáda
die Zeile cf. M. lex. paji <rúyo<; ordo a esk. ád i ada ;

—
b z£oupuzávos (1. ubanos) der Schafhirt cf. srbsk. qoóaHtw idem;

— b Xoyyos der Forst cf. M. lex. sari dpotiós nemus; — o TteUvo?,

Wermuth cf. M. lex. nerLim oupívdiov absinthium; — q arouxa der

Hecht cf. srb. rus. slovak. myio; -q -eoxpóyq Forelle cf. slovin.

postérva idem rusk. necTpyinKa id. Miklos. lex. nhcip-t notxíÁos

variegatus; — ^ tíepfiepÍToa (1. ververica) Eichhorn cf. srb. ve-

verica; — q po lír a a Motte cf. Mikl. lex. r.io:\b (fem.?) tinea; —
i) oávia Schlitten; — ~o xapáfiiov Schiff cf. Mikl. lex. Kopaeh -Xolov.

navis; — q 7tí(3a Bier cf. Mik. lex. iihbo, potuš; — ^ xopá Rinde

cf. Mik. lex. Kopa (fÁoiós cortex; — q (ía(3a (1. vava) Grofimutter

cf. Mikl. lex bíiej ypáus anus et «</:«//« avia et aaieú-pia obstetrix etc.
4

3 Lexicon linguae slovenicae veteris dialecti edidit F. Miklosich. Vindo-

bonae, 1850.

4 Hanuš peškrtal pro tisk slova cyrillici psaná, nadepsal nad n pe-
pisy latinkou a uveejnil tyto vývody Helceletovy pod názvem .Zusatz zu der

Abhandlung Curtius und die Neugriechen der vorigen Nummer. Eine

Zuschrift an die Redaction' v Krit. Blátter 1858, 2. sv., str. 300, pipsav k listu

Helceletovu, co teme potom otištno tamtéž str. 501 a co zde následuje: .Indem

wir mit Vergnugen diese Gegenbemerkungen zur ferneren Betrachtung' mit-

theilen, machen wir zugleich darauf aufmerksam, dafi manche von den an-

gefiihrten Worten auch altgriechisch siná und daher mit dem Indoeuropáischen

iiberhaupt sich vergleichen lassen, z. B. xapáfiiov. Auch in dem Homerischen

lj.áp-nop-0'; kúnnte eine Reduplication der indoeurop. Wurzel ,ma , (Wasserj*

'

liegen und Marmor einen Stein bedeuten, der auf einer Meerinsel gebrochen

wird. Man vgl. unser .Meerschaun , von dem selbst noch Adelung gam naiv
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Dost tedy tchto ! V slovníku njakém a v život nalezlo by

se jich více. Vímf, že to jsou jenom pjky ze slovanštiny co do

látky a že tys mluvil o form, o které nejsem já povolán tuto

souditi, a co do mé výše zmínné mluvnice, zdá se mi málo i
nic nevešlo cizích forem do novoetiny, nepoítaje totiž užívání

verba auxiliaria pi skloování, které ale i klassická etina juž

nkteré má, jako v 3. pers. plur. perfecti passivi a pak deklinace

s praeposicí sk cum genitiv. aneb accus. na místo dativu 5 jako

sir ttjv fjyjzépa, a la me, alla madre, an die Mutter (z. B. schreiben)

na místo rj [á/rpi.

Veliké pekvapení mi zpsobil v Krit. Listech Dr. Náj. 6

Jak asi se ti vede se spaním? a se spoludlníky? 7 Zde máme
horko nesmírné, demoralisující úpln.

Zpomínám asto na Vaši krásnou plovárnu; my zde koupáme
se v jakémsi blát (novoecky ó /jaxroc. der Pfuhl). Ad vocem

,novoeckého* pipojuju ješt, že rovnž jak slovanských, tak

i italianských (^ xa(mava. ý koti/mu ti botillia, ý moaa etc), ano

i nmeckých (ó /?ý>nyc, ti: virtys, Wirth) nemálo v ní.

Co Vám píšou z Trstu? 8 Tam bude asi vedro? Jak slouží

Laue? Co dlají holky? Polib všecky jednou i za mne. Pikládám

Ti ad usm proprium i pro redakci drobet noticí.

Zatím bud zdráv a vesel

!

sagt, er sei eine Masse. .welche aus dem Schaume des salzigen Meerwassers

bereiteí wird.' W.B. 3. Th. 1788. Auch knnen nicht blos Worte, sondern gleich-

falls Sagen und Sitten der Neugriechen den Antheil auffinden helfen, den

aufierhellenische Vólker auf die Neugriechen etwa im Mittelalter ausgettbt

haben. So ist der slav. W&rwolf vlko-dlak als (Ipuxó-Áaxaq in Mytilene, ja bis

in Kleinasien bekannt, das griech. Regenmdchen rtopmpowa erscheint dem
Worte und der Sachr nach in der dalmatinischcn Prpac und in dercn Gefhr-
tinnen prporuše eben so, wie in den in Weizenstroh gehallten Heiligthmern
der hyperboraischen Amatíophoren, Perphernes in Delphi u. s. w. (VgL Merklín

<ir's Zeitschrfift far die AUerthumswissenschaftJ, 1854, S. 13, S
i DfieJ RedfahtionJ. Viz tak k tomu doplnk v Krit. Bltt., I!

I V listi: Kritik. ' V list toho slova není.)

.1 hitivu prý novoetina o lidu naprostonemáiádného.'[Pozn.HelceU
lnuto Ufrou anagram kestného jména Helceletova Jan po

totii Hanuš vzhledem ku páni v liste pedešlém kritiku ielceletovu jii pro

tuflcl Krit. Bltter li. 16 i

.' <• almanach..

: r. Ji dálil. Kritika Máje celkem je málo píznivá, koníc tímto

souhrnným posudkem : .So hat denn dieser .Má eben so »enígÉ irahrhatt

nende l.ichtbii, k

Sonnenstrahlen uns erfreute.'

Spolupracovníky jeho listu Kritische Bltter,

Schl "> Schmids/elden, kteí tam tehdy bydlili.



163: 1858 ERVENEC 1. 331

163.

J. Helcelet I. J. Hanušovi. [Brno], 1858 ervenec 1.

Posílá píspvek do Kritische Blátter a poznámky z All-

gemeine Zeitung. Stvrzuje píjem penz. Tší se na prázdniny. Od-

suzuje útok Allgemeine Zeitung na Kritische Blátter. Boji se

Hanuše pro polemiku se Zapem etc.

Originál. Praha. Museum král. eského. Bez adresy.

1. ervenec 858.

Odpovídám Ti, milý redaktore, velmi brzo, snad píliš, a radj

bys byl snad tenkráte, abych menší spch a více (dobrých) slov

ukázal, naopak onomu snad Epaminondovu šprýmu, jenž pravil

:

,Mén slov a vtší kroky'. Sophoklea etl jsem se zalíbením a vy-

svtlení si též libuju, ale netroufám si zevrubnji a víc o tom

povdíti, než co v piloženém listu posílám. 1 Co do klassické filo-

logie nelze s Nmci žertovati, a co bych to musil za dosavadní

pokusy peklad znáti (jak jich neznám, než náhodou Staegerv),-

abych se mohl do podrobností pouštti. Ty vysvtlivky co do reálií

jsou výborné, avšak ethicko-náboženské kázání s kesfansko-

germanským drazem ponkud mi pekážely, alespo neupokojily.

Myslíš-li však, že to moje a ne Marbachova vina, tož vynechej

ve piložené zpráv (mžeš-li ji potebovati) to jedno místo toho

se dotýkající; nebo nebyl bych hotov s replikou se potýkati.

Jinak pipojené poznámky z Augsburkyn 3 posílám, že jsem

si je byl napsal, a ta o Renanovi pichází už pozd, ponvadž

o nm juž v posledním ísle Krit[ických] List Tvých úvaha byla. 4

S strany penz (25 fl.), které jsi mi poslal byl, jsem jaksi více

zaražen než potšen, domnívaje se, že snad si ubližuješ, jako bych

T v mysli upomínal. 5 Prosím T, nespchej s pokraováním, le

udláš-li njaké terno; a nepojedeš-li s námi do Mnichova, tož si

1 Uveejnno v Kritische Blátter, 1858, II., sv. 3, str. 49—50. Sophokles

von Oswald Marbach. Leipzig, 1858.

- Sophokles' Tragódien von Friedrich Wilhelm Georg Staeger, Urschrift

und Ubersetzung. Berlin, 1846.

8 [Augsburgerj Allgemeine Zeitung.

4 Kritische Blátter, II. 1858, sv. 2., is. 25. str. 273: ZurWurdigung der

religionswissenscha/tlichen Literatur der Gegenwart.

:
> Byla to splátka na dluh na Bibliotheku pislovnictví. o nmž viz list

is. 104 a dále list ís. 165.
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smle používej toho, co Ti kravika literatura vydojí bez úzkostlivých

sn o dluhách.

Juž se mi blíží zkoušky a tuším 25.—29. tohoto msíce vydáme

se na tu naši pout k bystrým vodám a zeleným trávníkm,
jichž tuto nemáme. Vi, že skromné desideria mé jsou a ne-

nepodobné njakému hovádku ! [ ]

Bu zdráv a blažen uprosted zdravých a blažených a prací

se nepotrhej

!

H[elcelet].

NB. Kdož pak as ten dopisovatel ve Vídni, co Augsburkyni 6

o tom panslavismu píše? Blázen i zloboh? A co do ptky
se Sloupy," zstaneš-li pak tlesn bezpeen? Pozor!

164.

J. Helcelet I. J. Hanušovi. [Brno], 1858 ervenec 2.

Vytýká Hanušovi chybný peklad slova ,vlastenský' a chybu

tisku v Kritische Bliitter.

Originál. Praha. Museum král. eského. Lístek bez adresy a bez podpisu.

2. ervence 858.

Práv obdržev 26. [íslo] Krit[ische] Blátt[er] etl jsem Tvou

krutou Zapomachii, 1 která mne tím více dojala, an jsem o pvodu
a píin její nevdl. Lituju, žes jim tam zase asi milý poklesek

spáchal, pekládaje ,vlastenský' myln ,patriotiscl. Vlast risky

od vlast jest vaterlándisch a vlastenecký od vlastenec
jest patriotisch. Jist Ti to nedarujou. Já trnu nad tch lidí

darebáctvím. Bh T posilfi!

Dr. Náj8 se mrzí nad omylem tisku jiapunnnv na míst
napm/ od fiafl/uupa, lesknu se, leštím. Ostatn klaní se ped
duplikou.

Allgemeine Zeitung 21. ervna 1858 ís. 172 pinesla z Vidné -.•

ie Kritische /ilatter sluší považovati za Orgán p an s l a v i st i c k ý c h snah
na poli literárním. Viz: Kritische /ilatter. II. 1- str. 23.

Ptka, V'' které se octl Hanuš s f\. \\ Zapem na základ posudku

v Kritisclie /ilatter. 1856 I'', str. 132 a odpovdi Zapovv v I\i

matkách archaeologickýeh, 1858, lil. 2. (obálka); vedena bylalánkem Stellung der

.Kritischen Hlatte :u einer FrOCtiotl der neubOhmischen literatur. I'in (kultur

bila mil einem Schattenrisu von I. J. Hanuš; Krit. Bl., 1858 li n. 2. sto 26

a dokonena v témie svazku it. 26, str '• u dne i. <\

wnej ostatn k vci listv ís Id. 166,

1 Vis poznámku ilému listu,

lir' • Viz Usí is. 162, po:-
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165.

J. Helcelet I. J. Hanušovi. [Brno], 1858 ervenec 14.

Dkuje za zaslané peníze i knihy. Slibuje napsati posudky.

Oznamuje svj odjezd.

Originál. Praha. Museum král. eského. Adresa Hanušovi nmecká. Ra-

zítko pošty pražské 15. ervence, brnnského není. Bez podpisu.

14./7. 858.

Píteli! obdržel jsem vdn od Tebe 30 zl.;
1 taktéž Burmei-

sterv 2 Zoologický atlas a hrabnku lstria. 3 Ale žádné Kritické
Listy, 4 což jist nedopatením se stalo. Proto Ti píšu, abys snad

— mžeš-li — s píštím íslem i toto dodal. Kritiky (i vlastn

zmínky) výše zmínných knih dostaneš brzo, bohdej, ponkud
k poteb jsoucí. 5 Což ale s tou hrabnkou? Není-li u nás zapo-

vzená? Proti papeži a naší vlád šípy metá jedovaté. Pomleti

o tom v posudku se nemže, ale Sta[a]tsanwaltem býti též se necítím

povolaným, aniž snad dostateným. Pozor tedy pi redakci!

Stran mého odjezdu, tuším, že pojedu 29. ervence odpoledne

až do Floridsdorfu a Korneuburgu a tam odsud ráno po Dunaji

proti vod. Tuším, naše shledání se spolu odložíme až po mém ná-

vratu na konci záije i zaátku íjna. 6 Ci míníš jinak? Bute zdrávi!

166-

J. Helcelet I. J. Hanušovi. [Brno], 1858 ervenec 18.

Posílá slíbené posudky. Oekává ped odjezdem listu s adre-

sami známých. Chválí posudky L. Hanušové. Rozdal otisk Hanu-
šovy polemiky se Zapem.

1 Patrn poslední splátku na dluh {viz list ís. 163) a honorá.
2 Hermann Burmeister (1807—1902), pírodopisec nmecký, kurátor musea

v Buenos Ayres.

3 Dora lstria, vlastn knžna Koková-Massalská, rozená Elena Ghica

(1829—1888), rumunská spisovatelka. Nejvíce proslula svými cestopisy, jako

je tu zmínný: La Suisse allemande. Genve, 1856.

* Kritische Blátter.

5 Uveejnny v Kritische Blátter 1858: Zoologischer Handatlas [Berlin,

1858] von Dr. Herm. Burmeister (3. sv., str. 100—101) a Die deutsche Schweiz

und die Besteigung des Mónchs von der Grdfin Dora lstria. Verbesserte

und vermehrte deutsche Originalausgabe. Ziírich, 1858, sv. 3., str. 151—153.

6 Cesta vykonána ; popis její viz v list ís. 167.
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Originál. Praha. Museum král. eského. Bez adresy a bez podpisu.

18. ervence 858.

Tuto Ti, píteli, posílám mé rhadamantické rozsudky, 1 nad

nimiž pérem a nžkami redaktorskými bdi a vládni; quod felix

faustumque sit. Žef to prozatím jsou poslední píspvky a že mi

ped mým návratem juž nesmíš více uložiti, samo sebou se roz-

umí; nebof maje ješt jedny zkoušky a katalogy a vysvdení
odbýti a pln jsa myšlenek a starostí pro svou výpravu, nemohl

bych se juž do nieho pustiti. Hrabnka 2 mi byla vzhledem na

mou cestu a sama o sob velmi zajímavá, a ta polemika a ty

fantasie nábožensko-politické byly dosti bemenem, zvlášt vzhledem

na pronesení úsudku ne soukromého, nýbrž veejného.

Ostatn rád bych vidl ped odjezdem do 28. t. m. ješt

njaký list od Tebe, abys mi, ne-li jiné adresy, aspo pro Terst,

a snad pro Milán udal, kde bych Rózu a Gábi, 3 bude-li tam ješt,

vyhledati ml.
Byl zde onehdy ryzí Arche, 4 jakož i Tebe jist navštívil a

o vyhlídce na Dennerovo 5 pesthování do Cech mi povídal.

S velikým potšením ítávám pkné úsudky Mil.-iny 6 v Kjit[ických]

Listech. Commentar de bello Zappiano" rozdal jsem u gymnasium.

Snad si budou Kritfické] Listy držeti, aspo mli by. Bute zdrávi a

laskav zpomínejte na bláhového moderního Ahasvera v Alpách.

lí»7.

J. Helcelct I. J. Hanušovi. Milán, 1858 zái 19.

Oznamuje, že Ctibora nechal na studUch v Pruntrut. Výhody,

jichž z toho Ceká. Struná zpráva o vykonané cest.

Originál. Praha. Museum král. eského. Bez adresy.

Milý píteli! lístek ten s vignetkou msta Geniu, 1

s Mont-

blankem v pozadí, koupil jsem juž ped 11 dny, chtje Tob tam

1 Viz list pedešlý. hora Istrie

Schmidovd oon Schmidsfelden v Terste a (i. Tennei Milán.
4 Nevím, kilo tím míniti. fgn. Tenner, manžel Gabriely \á;

\ry Hanušové, která pod znakou Mil. referovala :• Krit. Bldtter

o pkné literatue. Vis. Zofie Podlipskd, Laura Han nské Listy (Praha,

n.

11 tiky proti Zapoví. Vis list <'is. 16

hýbl.
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odsud psáti. Ale hon vný novot a železnic a parolodí a p[od.]

tak ubožáka neanglického cestovatele opanují, jenž musí s málo

penzi v málo asu hledti nakoistit z té vzácné píležitosti, že

jsem se zatím octl v Milán, než ten dopis k Tob vypravím.

A kde nyní naped zaíti, aby se to hodilo do — do Krit[ische]

Blátt[er], není-li pravda? Nuž, toho jen se odekni, Hynku milý!

Musím zaíti s stránkou subjektivní.

Nuž, poslyš ; Ctibora jsem nechal v Pruntrutu (Porrentruy).

Zavrtíš hlavou, ovšem ; i já jsem rozvažoval, ale konen rozhodn
se odvážil. Plán tamjšího kollegia jest úpln rovnobžný s ra-

kouským gymnasiem. Švýcarští a francouzští Nmci tam dávají

své synky, aby se franštinu nauili, proež ve škole se na to

ohled bere, tak že mohu doufat, že Ctibor pemže nesnáze, které

mu francouzská škola zprvu ovšem natropí. Ostatn bere zatím až

do zaátku škol okolo 12. íjna pípravné hodiny od jednoho

z professor, a pak sám pln radosti a srdnatosti se odhodlal tam

zstati. Jest v dom píbuzných, kdež je jako doma. Má jakožto

syn mšana pruntrutského (nebo tím jsem skuten) tu výhodu,

že neplatí školní plat, a vyhlídku na malé stipendium, které zvlášt

na jisté rodiny, i naši, ohled bere. Ostatn, když tam pobude asi

2 léta, jak bych rád, netroufám, že budou pi návratu nesnáze

v Rakousích pílišné; nebo Švýcai studují bez nesnází ve Vídni

a Pruntruntští jsou zvlášt u dvora v dobré povsti, jelikož abbé

Mislin z Pruntrutu byl i císaovým uitelem a jiný abbé u mla-

dého knížete Metternicha. Prvnjší žije ješt ve Vídni i v as
nouzi, kdyby se Ctiborovi pi návratu pekážky dlaly, mohl by

jeho vplyv njakou závadu urovnati. Nauiti se dobe francouzsky

mluviti a psáti vždy za nco stojí, o emž jsem se zase nyní na

své cest pesvdil
;

jesti to v Evrop jazyk internationalní a

vzdlanc, jemuž se i pyšný Anglik uí. A kdyby ml Ctibor i ve

Švýcarech uváznouti, nebylo by to neštstí nejhorší ; nebo tam,

totiž v Pruntrut a jinde, má právo bourgeoisie znamenité materi-

ální výhody, které nejsou k zahození, když je lovk tak snadno,

jako pouhým narozením, nabýti mohl. V Pruntrutu žijící bourgeois

(to jest o vlastním ohništi) dostává jistý podíl deva z mšanských
les, jistou ástku (canton) mšanské role, kterou obdlávat nebo

pronajmouti mže a[t]d. Právo bourgeoisie jen nesnadn a za více

tisíc frank manželm mšanských dítek se propjuje.

Tolik o materiální stránce. Ctiborovi ale i pobyt v cizin

mezi ráznou švýcarskou a obratnou francouzskou mládeží tuším

velmi v ohledu mravním prospje.
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Nechav ho tedy tam, odjel jsem s Boženou na Genf, na

Wallis, Bernské pohoí, pak na Zrich a Chur a pes Splugen na

jezero Comské a do Milánu.

Darmo pomýšleti, abych Ti tu o dojmech vypravoval; ostatek

vše v Zapov zempisu 2 se doteš. Nyní však i as dochází i sv-
domí finanní hnte; pospíšíme pes Benátky a Terst a Víde
dom, kdež co nevidti se octneme. Zdali pak a o mnoho-li

moudejší budeme než ped odjezdem ? i to je vlastn otázka

pro mládež ; u nás starších juž jen se jedná, zdali jsme užili,

to náš celý užitek. Ostatek jednak juž tolik o svt víme, že až

nás mrzí, anebo máme hlavu juž tak tvrdou, že juž nesnadno co

pijímá jinak, než jak to poznala zprvu. Ostatn cestuje se zde

velmi mnoho, a vzájemnost mezinárodní k západu a jihu mnohem
jest probuzenjší než k východu, kdež poletaví touristé jen se

sem petulují. Veliká hmota národ jiho- a východo-nmeckých

a j. málo jest až posud dotknuta proudem všemíchajícím našich dob.

Dost ale takových orakulí, z nichž nezmoudíš, ani se ne-

oblažíš. Vz jen, že se tším na dopis Tvj, jak se Ti vede doma
a v redakci, a že si peju pokojnjší chvíle pro dopisování.

Líbaje Vás všech a pozdravuje i jménem Boženy Tvj starý

V Milán 19. záije 1858. HJelzelet].

168.

J. Helcelet I. J. Hanušovi. [Brno], 1858 íjen 10.

Gratuluje Hanušovi, ie se -prosti/ redakce Kritische Bldtter.

a lituje ho pro polemiku, kterou vedl. i pro podagru jeho. Vzpo-

mínky na prázdninovou cestu. Sch/nidových v Terste nenašel.

Žádá o nedodané sešity Kritische Bltter.

Originál. Prahu. Museum král. eského. Bez adresy a bet podpisu.

10./ 10. 858.

Tvj dopis od 5. t. [m.|, milý Hynku, obdržel jsem. jakož

i vera poslední íslo Listu Kritických spolu se zlopovstným

Aristarchem 1 obdržel jsem, a zajisté bych Ti byl ohlas tako

Karel Vladislav /.ap. /
' .obecný. /Váha. 184

HUS redivtVUS. Eu flein OH dr. /. / Hanuš ano-

nymní- vydán V. Nebeským. 'lém sporu: ./. Hanui. Život |

Václava Bolemlra Nebeského. Vraha. 1896, sir. 130 134. Vis i lisí
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dojm hned juž listem osvdil, kdyby mn nebylo tolika shánní

pro bednu se šaty a p[od]. pekáželo, která se pro Ctibora hlavním

mýtem a železnou dráhou co nejrychleji vypraviti musela. Nuž,

vzkazuju Ti mou srdenou gratulaci, že s Tebe spadlo takové

bemeno
;

2 vždy lovk není hovado, aby se strhal ! Spolu ale

upímn T lituju pro tu ošklivou píhodu s to[u] vzornou ukázkou

protikritiky nebeské; to je jako když má lovk tu nehodu, potkati

se s opilým a utržiti hany a špíny. Trojí vci jsem z toho vy-

rozuml. Pedn, že jsi se musil té frakce hodn do živého do-

tknouti, že Nebeský, ostatn chytrý, tak se unésti dal vášní, že

zapomnl všeho taktu a zpsobu nepedpojatosti ; za druhé, že ta

strana notným pramenem hrubiánstva a sprostoty vládne ; a za

tetí, že není hodno do vosího hnízda kyjem práti.

Dále a ješt více je mi Tebe líto, že jsi sob z Vergnúgungs-

reise podagru utržil a Laura a holky z letního venku kašel, a co

té smoly více bylo. Nuž, tším se však, že i jedno i druhé pejde,

že zvlášt Ty svobodnjším jsa více na potebu a pohodlí tla,

na procházky a tlocvik budeš dbáti moci, ovšem až naped bolest

a zapálení v noze toho dovolí. Škoda toho pkného pozvání do

Puchbergu, 3 tam bys byl asi podagru nedostal. Skoky z extrém

nikdy nejsou radné, a to byla Tvá prudce pehonná cesta do

hor po tak tuhém školometném dení. Rady, jaké ode mne oe-
káváš, dávám Ti jen toliko, abys dobré obuvi nezanedbával, zvláš

pi nastávajích mokrých a zimných asech; ostatn Fritz Willigk,

nechav T na cest na holikách, zajisté te zase T léí a opatruje;

a na rodinu Tvou tuším druhý výlet na venek v záiji lépe p-
sobil než první v deštivém srpnu. I nás na naší pouti tento astji

domrzel, kdežto od 9. záije jsme toho nejrozkošnjšího poasí

užívali. Nyní však juž zima na nás padá a mn se zpomínky

od nkolika trnácti dní z jezera Comského a z Benátek juž jako

snem zdají. Božena, jenž ješt u strejce 4 ve Vídni zstala, teprv

píští sobotu do Brna se vrátí.

Že jsem Schmiedta 5 v Terste (tuším, ne v ,Milán\ jak Ty

dvakrát snad omylem píšeš) nenalezl, bylo mi nemilo a jest dosti

2 Redaktorství Krit. Bldtter, které íslem 39. následkem polemiky s Nebe-

ským pestaly vycházeti.

3 V úedním Seznamu míst v král. eském (Praha, 1886, v novjším už

nikoliv) není Puchbergu, ani Buchbergu, le jen Buchberger Krausebauden,

okr. Vrchlabí. Ottuv Nauný SI. má Buchberg, viz Iserháuser, ale tohoto hesla

již tam není; snad by to bylo pak Jizerodolí (Iserthal) nad Jizerou u Semil.

* Moic Móller. b J. Schmid von Schmidsfelden.

22
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pochopitelno. My pro boui na moi piplouli do Terstu na místo

ve 12 teprv ve 3. hod. odpoledn v nedli. Úedník v úadu
Šmidovu nebyl žáden ; sluha jen vdl, že nedávno se Šmidtovic

odsthovali na campagnu. Já se tázal, kde a jak. Odpovdl mi, že

vedle campagna Pazzoni. My vzali drožku, jeli kecampagna Pazzoni,

ptali se, bloudili kolem, nalezli konen jinde jakéhos Šmiedta na

jakési campagni, ale nebyl to ten, a konen niti v labyrinthu

ztrativše, navrátili jsme se s resignací do msta a v 11 hod. v nocj

odjeli. Bylo ekati ovšem na zejtí a vyhledati Šmida v úad;
ale to bylo už 27. záí, a co to v ten as za zisk ze 24 hod.

ztráty? Ale konec! Stalo se! I ve Vídni byla to má nehoda, že

jsem nezastal nikoho doma, a jsem i v 8. hod. veer ješt jednou

s Boženou pišel ; a ješt nikoho doma nebylo. 6

Nyní však hleme si kožich a zásoby díví na zimu a za-

lezme do medvdího brlohu na V2 roku, snad bude jindy lépe. Piš

mi brzo ; pál bych si zvdti, že se Vám vede všem lépe. Kriti-

ckých List, 7 o nž mi líto bude, pošli mi laskav ješt, mžeš-li,

ísla 30—38 ; nebo po 29. mám a 39. juž též. "Eppwoo !

169.

J. Helcelet I. J. Hanušovi. Brno, 1858 listopad 25.

Bude pohešovati Kritische Bldtter. O redaktorské innosti

Hanušov. Chválí opt posudky Lauiny a lituje Její choroby.

Dopisovatel Allgemeine Zeitung o RK. není z Brna. Sám ve vlaste-

nectví chladne. Zprávy rodinné, zvlášt o Ctiborovi v cizin.

Originál. Praha. Museum král. eského. Bez adresy a bez podpisu.

V Brn 25. listopadu 1858.

Ovšem, milý Hynku, myslil jsem nejednou psáti Tob, abych

Ti vyloudil list, ale dílem male všední a nevsedni zamstnání,

vztahujíce se bud na školní bud na Ctiborovy záležitosti, zaujímaly

krátké denní hodiny šerého zimního asu, dílem ale i nekvapné,

polou filosofické (!), polou pedantické flegma. bezpeujic se na

samodne, nenásilné rozešeni va/mnicich /ahadek /i\ota, do-

pouštlo tak dlouhé odkládání skutku z úmyslu vyrsti majícího,

tchyni Hanuiotnj V Nádherné

Kritische Blatter.
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když ejhle, skuten list Tvj spolu s Kjritick[ými] Listy 1 došel a

kalkul línosti, jakožto špatný paedagog, schválil a ztvrdil. Nuž,

mea culpa!

Za Listy Kritické tedy ješt jednou zvlášt a vesms Ti d-
kuju, jakož i panu Koberovi za nezasloužený honorár. Listy mi

budou scházeti, bude se mi po nich stýskati. Velmi rád jsem je

ítal a velmi litoval zavdy, že to a ono, o em jsem v nich

zmínku a ohlášku nalézal, není možná per extensum ísti a po-

znati; nebo kupovati vše, po emž se mi zachtlo, skromné

finance a beztoho juž neproporcionálný domácí budget nedovolují.

Vzhledem na Tebe jest mi líto, že pestaly ty Listy, nebo
Ti ujde ono literární zamstnání, pro které Tys se tak výten
jak málo kdo hodil, zvlášt co se týe strany vdecké; mén
ovšem co se týe strany politické i opatrnosti, nebo Tvá

prudkost, vždy ješt píliš mladistvá, nepestávala Ti nepíze a

ptky tropiti. Pi emž však Ti pisvduju, že, kdyby nebylo

tolik na Tob samém leželo, nebyl bys se v jistou konvulsivní

dráždivost, která T nkdy k prudšímu, málem na zdání tém
nespravedlivému úsudku i odsudku poštívala a nedorozumní zpso-

bila u lidí, kteí nebyli, jako Ján- Tvj, páteli, [dostal]. Nyní pak

na tom, co laviny porouchaly, mže zase mech obrstati, a to, co

zprvu hranaté bylo, zase znenáhla se okulatí a ohladí. S velikým

potšením a obdivováním však jsem ítal úsudky míru a míry

plné Mil.-iny, a zejména její vroucnjší úsudek spisu ,Erin-

nerungen fur edle Frauen' 3 velmi blaze mne dojal pro ušlechtilou

moudrost a mírnou diskrecí a velmi se mi zachtlo referentku

zulíbati, kdyby tak vzdálená nebyla; a sice ne tak co do themata

samého, které by se ješt všelijak bylo tíbiti mlo, jako co do

ušlechtilé, dstojné a elegantní formy úsudku proneseného. Bylo

vidt, že se tu dotýká nejvnitrnjšího srdeného jádra a sociální

i humanitní filosofie její; jevila se tu vzácná duševní krása, na

kterou asi málo sob rovných má. A žije

!

Lituju, že ji zima tak nevhodným kvítím, tak ohavnou rží
ostouzí. Nuž, všechno kvítí rychle pomíjí; tuším, že juž i ta rže

odkvetla, jakož i Dora že juž pokušení v zubech pestála. Jesti

se ped opakováním takových návštv varovati. A podagra též

poslouchá, protiv které staí radili abstinere in Baceno etVenere?

1 Chybjící ísla Krit. Blátter, jichž si Helcelet žádal v pedešlém ísle.

2 Laura Hanušova. Viz list ís. 166, pozn. 6.

3 Erinnerungen fur edle Frauen von Elisabeth von Stágemann. Leipzig,

1848. Kritische Blátter, 1858, III, 277—278.
22'
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A k tomu ješt Ti Tyche tolik ženských pokušitel ode všech

úhlu svta posílá! ,Der Teufel móchte nicht auflieger, povídal

Bedich Veliký, ,wenn man zwei Weiber auf dem Hals hat und

die Franzosen noch dazu'; ml totiž i s M[arií] Teresií i s Kateinou

Ruskou 4
i s Francií oplety.

O pletkách Kralodvorské pesnosti 5 má i Augsburská Allg[e-

meine] Zeit[ung] své jedovaté a nejedovaté dopisovately. 6 Ze by

v tom ml nkdo z Brna vzeti, nezdá se mi; tuším, že zde je

jenom strana strann vící a strana nieho o tch vcích ne-

znající. Slovanská kritika zde, tuším, ješt ani v plénkách neleží.

Zde jsou i lidé, kteí pevn se dvují, že za Fingerhutovskou

prémii 7 lze vylektati njaký apo opera di Tragedia z historie

vlastenské, která se mže Shakespearovi vyrovnati ; vždy co do

ducha nad národ slovanský není!! Mn ubohému toliká víra není

dána. Mn naopak víra se ztenuje, jako vlasy na hlav mi pršejí.

Stojím ím dále tím více zpošika (in schiefer Stellung!) k onm
mým fantasiím z doby, ve které jsem s Vojtchem 8 v Holomouci

blouzníval. Ano, tak daleko dol i nazpt se smýkám, že mi

asto se zdá, že Ti ani nemohu po esku vše tak napsat, jak

bych mínil a jak by se mi zdálo, že bych to mohl nmecky vy-

jáditi. Zdráv ostatn jsem a pokojný, jako Mroulík v doupti; 9

jinak pozoruju, že pamt, i jindy ne velmi chytlavá, ješt ne-

chápavjší se stává; nebylo by to divu, kdybych byl zamilován,

tak ale to bude úinek i dojem, jejž na mne Hebe, zadkem ke

mn obrácená, psobí. Ostatn ona i od zadku pkn vypadá.

Doma to jde takž jakž, vždy stonky, nikdy zvonky. Božena

nkolik dní ležela následkem zachlazení. Je bledá nyní a po-

nkud citlivá, avšak dosti veselá ; bohdejf se to brzo zase poddá

!

Co pak píše Mila z Terstu ? Nestýská se jí po domovu ?

4 Mýlkou místo Alžbty Petrovny (1741 1762), která po boku Marie

Teresie a Francie úastnila se války sedmileté proti Bedichovi II. Pruskému.
' Pochyby o pravosti RK.. projeveni anonymním lánkem Handschritt-

liché Lgen und paíaeQgraphische Wahrheiten v íagesbote aus Bhmen, :

ís. 276. a sporem Jím vznlceným.
9 Die altbóhmischen Schriftdenkmale. Noch einmal die bOhmischen Alter-

thamer. Allg. Ztg. is. 307. 313. 317.

' Ferd. Fingerhttí vypsal r. 1857 cenu na nejlepší dramata t djin slo-

vanských, o niž se ze spisovatel m<>ravských s estným íispchem uch i

l rop Hunsmann r. 1859 ptiaktovou historickou tragedii Jaroslav M M
berka aneb: Porážka Mongolu u Olomouce' a r. 1860 rovnž pétiúktOi

tragedii ./.dira. • AI. V. Semken.
* Obra; ; Klacelova Feriny lišáka. Mroulik medvd. VU list

i
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Ctibor, zdá se mi, siln na tu nemoc trpí, pro kterou

Slovani slova nemají. 10 (XoaraXyca \voaré(o & áXyía\, Heimweh, mal

du pays. Tyto dva poslednjší výrazy snad ze Švýcar pochá-

zejí; nebo ostatní evropejští národové, vyjma asi horaly ecké,

toho výrazu a té nemoci snapl nemají.) Poád prý ho zima drobí,

nevychází, když nemusí, a vbec prý juž není, jaký byl s poátku.

Tším jej tedy, že rok brzo utee a pak že hned pro nj pijedu

a že potáhneme spolu pes letní rozkošné hory a jezera dom;
nebo se obává, že tam bude musiti 2 léta zstati, jak jsem zprvu

povídal. Když pijde nazpt, bude prý se musiti podrobiti zde

zkoušce, mže-li býti pijatý v tu tídu, jako kdyby zde byl štu-

doval. Ostatn tuším a doufám, že na mysli a na charakteru pece
njaký prospch si vyzíská; nebo lovk tak mkkého srdce jako

on, a pece tak beze všeho pathosu, jak byl zde ku posledu, jest

k nevystání. Tento vzhled byl to, co mne nejvíce pimlo, jemu

dáti trochu ciziny zkusiti. Mysl mkká a pece jen mlká, egoi-

stická, tot vc nemilá. Tuším, utrpením trochu i hloubky mkké
srdeko nabyde. Ten rok zajisté nezapomenutelným mu zstane.

V tomto život není dobré školy bez zármutku ! Bohdej, kdyby

penz bylo, mohl bys jeti se mnou, až pro nj pojedu. Napiš

njaký lánek zlatonosný, jenž by asi 200—300 zl. vynesl ; na

msíc by to vystailo bez velikých rejd. Bu zdráv; piš brzo

dobré zprávy a zanech podagru bohám. Eppcooo.

170-

J. Helcelet I. J. Hanušovi. [Brno], 1859 leden 9.

Omlouvá se, že dlouho nepsal. Stýská si na plochý život.

O Vladislavovi Hanušovi. Ctiborv pobyt ve Švýcaich. Ma-
tice Mor. bez innosti. O autobiografii Kotláov. Spor o pravost

RK- Je pro smír Hanušv s protivníky. Žádá Hanuše za obsta-

ráni chybjících knih.

Originál. Praha. Museum král. eského. Bez adresy a bez podpisu.

9. ledna 1859.

Žes mi, milý Hynku, dlouho nepsal, cítil jsem i já, a jsem

tušil píinu, totiž silné Tvé paedagogické zamstnání. Proež
nejednou jsem chtl juž já psáti, zdali bych pece nevyždímal

10 Máme pkné moravské pojmenováni lidové: tesknice (plur. tant.).
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njakou homiletickou kapku; vždy však se mi zazdálo, že nemám
vlastn co psáti, nebo že vlastn dáti list papíru na poštu nevy-

hoví sympathetické poteb ani mé ani Tvé. A toto mé zdání

zase jen jest, jako šedina, kus znaku mého stárnutí, a rozbíral

jsem nepravdu nmeckého písloví : ,Jugend kennt nicht Tugend !'

Ba vru ! mládí že nezná ctnosti ? Naopak, ím starší se stáváme,

tím vzdálenjší jsme ctnosti ; a zdali je na svt ctnosti, je jenom

v mládí. Co se v starších letech ctností a moudrostí zdá, to jest

více jen pruderie, línost a blasirovaná zkušenost i zkušenecká

blasirovanost (sit venia sesquipedalibus verbis). Nuž, teba naskrze

tak zle není, jak to zde pravím, ale ponkud vskutku je zle,

doj i sta !

Když se juž Tob stýská po mn, co mám asi o sob íci ?

Žiju co podivín abonnovaný v theatro mundi a hledím, co se dje
na divadle japn i nejapn i za kulisami nestydat i sprost;

ale jako starý abonnent nepláu nad pohnutlivostmi, netesu se

ped hrzami, nehorším se píliš nad darebnostmi ; zavdy se za-

smju kominosti i bezdné smšnosti.

Jest mi potšitelné, co píšeš o obstojném stavu zdraví vlast-

ního i eledi Tvé ; kéž je to lépe ješt co nejdíve. Jen co by

juž Vladislav Tvj tento konec dotáhl a do njaké koleje se dostal.

Bude-li vojna, a jak bych nerad, bude pro vojáky zase vyhlídka

a pro nho, bohdejf, nová škola. Jak pak ale, byl by on juž do-

splý k služb vojenské? Kolik pak je mu nyní let a vyrostl-li

pak a sesílil-li pak se?

Ctiborovi se vede dle posledních zpráv co do zdraví dobe.

Má mnoho práce, s íranštinou prý se mu vede juž lépe; zvlášt

v mathematice prý mu velmi pekážela. Je v jeho klassi, jenž

jest ze všech letos nejslabší (V. gymn.), jen 5 žák, což ovšem

je pro uení s strany žáku píznivé. tou Homera, Plutarcha, Vir-

gila, Livia ; kdyby byl u mne, rád bycli S ním v tch autorech

praeparací s ním dlával. Oekonomická kombinace je tam t

k mathematice, k íranštiu, nmin, kreslení a[t.]d., anebo k tomu

neb onomu pedmtu žáci z jiné tídy reálni i gymnasiálni se

spolu shromažujou, tak že pt> žáci tídy páté jen latinu a etinu
sami pro sebe mají. Hodin mají mnoho; náboženství v nedli
dopoledni-, do požehnáni odpoledne každou nedli musejí. Ráno

tedni den, v 10 hodin, máji do 11. hod. pestávku, kde se

žáci ze všech klassi na dvr, stromy posázený, shluknou a pro

Odpoinutí dovádjí, perou, hrají, kií, Bi malta se stn [nika;

v 11. hod. jdou \>iei zase do svých Skol i máji zase kollegia
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dále. V mí a jinak v prázdné dny hrávají si žákové dle vli z více

škol spolen na louce.

To vše by bylo dosti dobe ; ale ponkud nkdy vystojí pro

vyslovování cize, pro cizozemské náhledy atd., což prý nkdy dost

ho mrzí. Ale to prý se sperou a je zase dobe. V dom píbuz-

ných, kde pebývá, ponkud mu není tak blaho, jak jsem [se] do-

mníval ; zvlášt když je zima, nedostává se mu teplého pokoje,

kde by mohl své hojné práce, jak náleží, odbývati. Psal jsem jim

tedy tyto dni a nabídl jsem pídavek na díví. Sám Ctibor ovšem

ponkud jest, tuším, tomu vinen; nebo neumí se chyte a zase

urit o to ozvati, co mu náleží. Nuž, bude mu ta zkouška ciziny

zajisté nezapomenutelnou, a jak mi ho nkdy líto, doufám, že na

škodu mu to nebude.

Co se týe koledy sv. Štpán, co jsi nanesl ve džbán, totiž

dar novoroních, tším se a peju Ti je. Podivno, že ješt a i

mezi sebou si bez slovníka nerozumíme ! Musil jsem hledati

v Jungmannu, co to, když jsi mi psal, žes obdržel prázdný vorek. 1

Byl-li jest i Guhlv 2 atlas novoroenkou ? To by stálo za e.
Že ho mám i já, budeš vdt. Škoda, že jsou mnohé výkresy

píliš malé. C. O. Mller a Osterlein 3 jest v mnohém ohledu co

do artistického požádání dokonalejší, ovšem ne tak úplný co do

obsahu i do obšírného oboru, jsouc jen pro dobu antickou.

5 zl. p. Vávry 4 odevzdal jsem, jak náleží. V Matici Moravské

je nyní Ebbe ; 10 let uplynulo, množství úd svou povinnost co

do píspvk dovršilo, jiným chut k doplacení odpadla, základní

jmní ješt píliš hubené úroky vynáší, stav hotovosti penz vý-

dajných jest tedy takový, že na ten as dost malá vc vydati by

se nemohla. Skrbí se tedy a hospodaí na budoucí asy. P. Vojtch 5

zaslal jakýs životopis Kollarv, 6 od nho (Kollara) samého psaný

i diktovaný, aby to Mat[ice Moravská] vydala. Byl bych pro to.

Životopis sáhá ale jen až k absolvované universit jenanské!
Rukopis ale chybný co do stylu i co do pepisu, psaní jmen

1 Mšec, pytlík.

2 Arnošt Guhl, nm. uml. historik (1819—1862) ; snad tímto atlasem

mínno dílo ,Denkmaler der Kuns, do nhož Guhl pispíval.
3 Viz list ís. 51.

* lenský píspvek do Matice Moravské.
5 AI. V. Šembera.
6 Pamti z mladších let života Jana Kollára sepsány od nho samého.

Rukopis potom byl vydán ve IV. díle Spis Jana Kollára nákladem knih-

kupectví I. L. Kober. Praha, 1863.
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vlastních, a to velmi zhusta uvádných, tém k nepetení; žá-

dalo by to ale asu a veliké práce kritické. P[aní] Kollarová ale

chce notný honorár naped a tantiému z odbytu a má to všechno

být hned, tak že ubohá Matice rukopis zatím zase navrátila.

O procesu Kralodvorského rukopisu" etl jsem i v Augsb[urger]

Allg[emeine] Zeit[ung]; jsem žádostiv. Že se Montecchi a Capulettr

mají smíiti bez vraždy a otrávení, schvaluju. Co se konen týe
pomru nás, co Kastora a Polydeukea, da bog nas živi a do-

pisujme si jen pece nkdy na papíe, pokud telegrafy v íši duchu

zavedeny nejsou, což by ostatn i v policii hrozný pevrat po-

žadovalo ! Bute hodn zdrávi

!

D[ouška]. Koupil jsem si letos Vídní jeda antikvársky Scriptores

erotici graeci, graece et latine, recogn. Ch. G. Mitscherlich. Biponti

1792. III Tomi. Pustil jsem se chut do tení a vpravil jsem se

v to dosti pkn pomocí pidaného latinského pekladu nevelmi

líbezného. Avšak nastojte, nehoda!

I. tomus obsahuje Achillis Táti i de Clitophontis et Len-

cippes amoribus.

III. tomus obsahuje Longi pastoralium de Daphnide et

Chloe libri IV. a Xenophontis ephesiacorum de amoribus An-

thiae et Abrocomae libri V.

To vše je v poádku; avšak II. tomus obsahuje Heliodori

aethiopicorum libri X. má tak silný objem, že jest rozdlen na

dv ásti, a já mám jen jednu; pars secunda mi schází a ja pi

koupení to nepozoroval. Tcprv když jsem pars primu doetl, vidl

jsem, že je zle. Já psal a dal psáti antikváovi, kdež jsem koupil;

ale nic. Kdož ví, kde ta pars secunda vzí. Kdybys asi náhodou

prohlížeje ohlášky aneb i škváry antikvárské nkde ho shledal,

povz mu, že patí ke mn! i bez šprýmu: kdyby byl nkde
celý Heliodor I. a II. k dostáni, tedy lir! Antikvárství také jméno
své nemá od Jugend; tedy srovnej, co je výše položeno o pís

,Jugend kennt nicht Tugendl'

7 V. Hanka proti />. Kuhovi pro obvinni : padláni RK. v TagesboU

aus Bhmen 1858, Handschri/tliche Lágen ////</ palaeographisetu

Wahrheiten. Odsouzený Ihiviti Kuti dostal amnestii. Vis: Dr. V. Flajihans.

Hankv proet proti Kuhovi, /právu podle soudních spis

str. s n. u 105 ". Allgemetne Zettung mu pod titulem Die bOhmischen

thamer správy o padlanostl RK v íslech a 118 roku

o procesu gamem (sem tam :pruv neshledal

•//v a literárními svými protivníky K. I', /upem u \ /.' '
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171.

J. Helcelet I. J. Hanušovi. Brno, [1859] bezen 3.

Zpráva o Ctiborovi. Co dlá pe o RK. a jak je se smírem

Hanušovým s protivníky ? Vzpomíná uplynulé mladosti. Rád by

se s Hanušem opt shledal.

Originál. Praha. Museum král. eského. Adresa Hanušovi nmecká.

Razítko pošty pražské 4. bezna, brnnského není. Bez podpisu. Hned poá-
tení zmínka o dopisu pedešlém uruje pesn neudaný rok 1859, který proto

nahoe doplnn.

3./3. (in hoc signo vinces).

,Aj ty naše slunce, Vyšehrade tvrd!' 1 Ty ticho a mlky žiješ

a nieho o sob slyšet nedáváš, musím tedy sám zase pérem T
polektat, píteli, abys se mi ozval. Snad Ti masopust noc a pae-

dagogie den zaujímá, tak že do vzdálenosti jen myšlenka netelegra-

fovaná, nikoliv písmo písané zaletuje? Aspo jen zdráv af jsi a

zdráva i rodina Tvá; u mne je to tak, bohm díky. Psaní mé, jímž

jsem Ti hned po Novém roce na Tvj dopis odepsal, a obdrženou

ptku pro Mat[ici] Mor. od p. Vávry potvrdil, tuším došlo T, jak

náleží; uhod se tedy v prsa a rci : Mea culpa. Od té doby za-

mrailo se nebe politické mranem váleným a zastírá nám slunce

skromného požívání života; bude-li asi z toho mela i nebude?

Kdož to ví? 2 Tuším to bude v prospch Tvému Ladislavovi, jako

vbec ve svt každé zlé má i dobrý rub.

Z Pruntrutu dostal jsem ze školy Ctiborovy o prvním tri-

mestru ,Bulletin de la conduite et des progres de 1'éleve Helzelet

etc' Nevypadá vesele; bohdej by byly budoucí lepší. Hle, tu výtah.

Devoirs religieux: réguliers; Conduite en classe: trs
reguliere; exterieure: regulire.

Application Progres Places
Religion Assez soutenue assez satisfaisants

Histoire soutenue satisfaisants 3. (mezi 4)

Algebe .... . assez soutenue assez satisfaisants 10. (mezi 12)

Geometrie element, assez soutenue lents 4. (mezi 4)

Literatue .... trs soutenue satisfaisants

Francais ..... trs soutenue satisfaisans 3.

Latin trs soutenue satisfaisans 4.

1 Zaátek padlané Písn na Vyšehrad, která v tehdejším sporu o

pravost domnlých staroeských památek budila pozornost Helceletovu.
2 Schylovalo se k válce s Itálii, která vskutku pak vypukla.
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Application Progres Places
Grec . trs soutenue satisíasains 4.

Allemand .... omylem prý je tu klassifikace vynechána

Histoire naturelle . assez soutenue assez satisfaisans 3.

Dessin ...... faible lents

K vysvtlení hodnoty not : Valeur des notes.

Conduite Application Progres
I. Trs régulire I. Trs soutenue I. Trs satisfaisants

II. Régulire II. Soutenue II. Satisfaisants

III. Assez régulire III. Assez soutenue III. Assez satisfaisants

IV. Peu régulire IV. Faible IV. Lents

V. Nulle V. Nuls.

Snadn pochopitelno jest, jak mi Ctibor psal, že mu jazyk

v pedmtech mathematických nejvíce pekážel ; avšak i zde juž

to byla slabá jeho stránka. Bohdejf to dále lépe vypadne. Do-

mluvil jsem mu, by se piinil ; i psal mi, že se mu s eí a roz-

umním juž lépe vede. Pro jeho lehkomyslnost a povrchnost,

která neáda v tvrdém vrtá a pro kterou juž i zde rok od roku

v klassích coufal, doufám, že to bude dobrý lék; psává mi, že

nemyslím ani, jak se musí pracn namáhat. Vrtíš ovšem hlavou

a výitku, kterou jsi mi hned na poátku povdl, opakuješ

;

i pipouštím, že to byl trochu odvážný krok se strany mé.

Budiž, co do charakteru ale nebude to, tuším, bez prospš-

ných úink pro nho, že okusí drobet chleba ciziny ; zde by to

nebylo dlalo na dlouho dobrotu bez té petržky. Co do spole-

enství se spolužáky též jest mu to školou ; zde byl drobet na-

dutý a pánovitý, tam se nauí hovti veejnému mínní spolu-

žáku svých. Týrají prý ho pro e, asi jak v nmeckých školách

u nás ubohého echáka, a nazývají ho Autre ehien (Autrichien) ;

nyní tcprv se nauil chyte se chovati a mrzení své neokazovati.

Zdráv prý led je a tuším, že nejhorší polovici roku již pestal

;

druhá bude v každém ohlede snadnjší, zvlášt ponvad
svobozeni se blíží.

Jak tedy žiješ Ty a Tvoji? Co dla pe Yaceslava Váceslavie1

a Kralodvorského rukopisu? Co zášti mezi Montecchi a Capuletti ?
4

Smíili se bez souboje a ki\ i ?

Pírod.-! chystá své omladnutí. Což neomladneme-11 i mj

ponkud? Za.se se omájeji háje, zase se zazelenají a prokvetuou

V Hanka proti />. KunovL Výsledek vis ; listi peaeilém,
4

i smír Hanušv i V 6 n a h V. Zapnu
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luiny ; a my nikde spolu ve chládku stinných buk neb jedlí

nepoležíme v idyllickém hovní a švitoivých rozprávkách? Nikde

v njakých Roztokách spolu s chrousty si nezablázníme?

,Ach, mladost moja, mladost, kam jsi se podla?
Jako bych kame byla do vody hodila.

Ten kame ve vod pece se obrátí,

Jen ta moja mladost nikdá se nevrátí!' atd. 5

Nemysli však, Hyneku, že ty verše plativ odíkávám;

vždy vím, že na kvtnatých horách a v zelených luhách i pro

bradatého Dionysa a aspo pro chlupatého Siléna, ano snac

i pod vichem nkde ve chládku také ješt blahých orgií zbývá.

Zkrátka a prost: zdali pak a kdež asi letos se shledáme?

Žel, že pece nás osud, a na tak málo penzích, tak dalekc

od sebe internoval!

Nu, budiž jak budiž ; šedin a mn proto nepibude, nkde
nás Eros, Himeros a Pothos 6 pece svedou ; tak bezbožn pece

ješt staí naši bohové neznemohoutnli. Tšme se tedy blahou

nadjí a Ty, Hynku, bud zdráv a chystej pomlázku a piš brzo!

172.

J. Helcelet I. J. Hanušovi. [Brno], 1859 duben 5.

Lituje churavosti Hanušovy. Dotazy po dtech Hanušových.

Zprávy o Ctiborovi. Obava z války. Táže se po Tennerových.

Hanka contra Biidinger. Zve Kleméu nebo Hanuše do Brna.

Originál. Praha. Museum král. eského. Bez adresy a bez podpisu.

5. dubna 1859.

Drobet jsem se omeškal odepsati Ti na Tvé lamentace ode

dne 23. bezna a nyní ani hrub nevím, kde T, milý Hynku,

tyto ádky naleznou, ješt-li v starém byt 1 i juž v novém;- tuším

ale pece T dojdou. Lituju T upímn pro churavost, která T
navštívila, a bohdej, zase juž pešla ; nebo jest to ne[j]horší, když

lovk není ve zdravé kži, ale mdlý a malátný, maje se ohánt

nehodám a zevnjším potutelným nájezdm, které bh na ubožáka

5 Fr. Sušil, Mor. nár.pis. str. 302; zde citováno zcela nepesn po pamti.
6 Himeros a Pothos jako rozohnni milostné tužby byli podle eckt

mythologie druhové Erotovi.
1 Lípová ulice cis. 472-11. - Jená ul. ís. 511-11.
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dopouští i posílá. Pedn tedy bych si pál, kdybys mi mohl

v budoucím listu juž oznámiti, že jsi Ty aspo náležit zase okál

a oživl. Mila, tuším, jsouc juž ve Vídni, také juž i zdráva a ve-

selejší bude, nebo mladým lidem promna místa a bytu, zvlášt

v žádoucím smru, bývá divotvorným balšámem. Myslím, že její

choroba má základ v její pílišné citlivosti, pro kterou zvlášt

obmezení na jednotvárný dm i pokoj zle psobí, což tuším

v zim v Terste bylo. Škoda, že není nastávající jaro, které zvlášt

tam v Krasu (? Karst) píjemné a záhé bývá, ani nezkusila, ale

když lovk uvnit jest rozladn, nelíbilo by se mu asi ani v ráji;

zato ve Vídni, v obcování tolika známých milých osob a v okou-

šení k vlasti více podobných okolností, bohdej, náhle celá pro-

mnna byla. Oznam mi, kdy pojede Brnem; bude-li to ve dne,

neopominu ji v nádraží uvidti. Ovšem ješt lépe by bylo, kdybys

zase pro ni si pijeti mohl, zvlášt kdyby se to ješt asi msíc
odložilo, až bychom si zase v omájené pírod porozprávti mohli.

Tvé tžkosti s Vladislavem umím soustrastn oceniti. Kéž
by jen juž dodržel, až by nkde do pluku vstoupil; nebo svt
pece je jiný než škola, by i vojenská byla. Že mne pro Ctiborovy

pednosti blahoslavíš, nevím s kolika skutenou píinou se to dje.

Nejsem bez rozpak, budu-li litovati i naopak to odhodlání, že

jsem ho tak daleko z domu dal. Radil jsem se se zdejším gymna-
siálním direktorem Herbkem, 1

' jenž i Tebe z Hradce zná a na

kterého snad i Ty se pamatuješ. 4 Povídal, že Ctibor navrát se na

každý pád se musí zde zkoušce podrobiti, mže-li se — a sice

do které tídy, pijati. Myslí, že v celku to bude Ctiborovi užitené,

zvlášt kdyby se douil jak náleží francouzky mluvit i psáti,

což prý dobe stojí za nkolik tisíc zlatých; k tomu konci mysli

ale, že by bylo bezpenjší, hned hocha tam nechat na dv léta,

aby mu franština lépe do krvi vešla, nebo prý, co se mladík za

rok nauí, také snadno ješt zase se zapomene a ponkud vypáchne.

Kdyby tedy navrátiv se sem pi pijímací zkoušce i jeden rok

/tratil, tož ztráta jednoho roku pi dvou letech jest jenom polovice,

bohat nahrazená dkladnjším douením se franštin; kdežto po

* ,UJlitoval mne ie pvod Tvé suspe/ut o Hradci n o bestaktnosti

totli Tvých tamijilch pátel tetel, totiž Hudce, p. Tomáit [Bratránka) a pí-

vrženc jeho???, ta nii prý Ty co SOndenbock musils vinu jejich hlupstva

na sr vžiti a ta ni /'minouti ' '" fPoin. Helceletova.)
4 Emanuel Herbeh byl roku 1844 1853 professorem ;< Jind. Hradci,

odkud tnám >- Hanušem u feho tamními páteli; editelem ;• Brni byt

mel.
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jednoroném vandru ztráta jednoho roku pi zkoušce jest vtší a

jen menším prospchem ve franštin nahrazena. To tedy by mluvilo

pro prodloužení Ctiborova vyhnanství z otcova domu. Pohnula

mne k té poptávce otázka Ctibora samého, jenž dosti nepedpojat
a neohrožen mne žádal, bych mu sdlil, bude-li jeden i dva

rok[y] ješt tam študovati. Juž tam odomácnl, se spolužáky lépe

se skamarádil a nebylo by mu juž tak hrozné, jako v prvním

tvrtletí, kdež nemyslil jinak, než co nejdíve dom se navrátiti.

Vidíš, že znenáhla mu as tamjšího pobytí snesitelnjším se stává

než mn, jenž nkdy i v noci ze sna procitna myšlenkou na nho
a na všelijaké jeho se týkající možnosti znepokojován bývám.

Než zde neplatí sám cit, nýbrž pedn i rozum tu hlas má. Tuším,

když jsem šel tak daleko, jest se varovati poloviatosti a odvážiti na to,

,što bog dade a junaka srjefa.' Kdož ví, co k emu mže dobré býti.

Podle toho tedy bych pro letošek odložil cestu a nechal ji

napesrok. Ctiborovi za to v prázdninách bych dovolil, putovati

pšky krásnými krajinami skrz prosted Švýcar k strýci farái,

jenž jest na druhém konci zem, na jihu.
5

I sestenice, 6 u které

Ctibor je v dom, pozbyvši letos náhlou smrtí jediného syna a

chtíc se v njaké ze švejcarských lázní a pi žinici drobet sebrati,

psala mi, že by si vzala Ctibora v prázdninách co kavaléra [s] sebou,

a že by se tam mohl do sytá nabotanisovati, naethnologisovati

a p[od.], totiž pivolím-li já tomu a nechám-li ho ješt s rok tam,

což prý, navzdor dosavadním pokrokm v ei, všeobecn za

žádoucí se uznává. Tak vc tedy dosavad s tím stojí. Což bude-li

ale vojna? Nuže, na štstí Ctiborovi teprv bude 15 let a neutrál-

nost Švýcar pece i njakou váhu má.

Což pak je s Tennerem a s ubohou Gábi? 7 Bohdej i ona se

nauí vpraviti se v ten lehejší stupe vdovství, totiž v slamné.

Tenner není combattant a ona jej piln musí varovat, aby Vlaškám

dal pokoj, by si njakou dýku na sebe nenabrousil. Ovšem,

k smíchu to není, zvlášt s prosaického hledišt oekonomického,

když se musí domácnost rozdvojiti a plat asi se nerozdvojí.

Ostatn pijde-li to k válce, ticetiletá to nemusí býti, aniž, bohdá,

nebude. 8 Moc-li pak má familie Tenner?

5 Jan Ktitel Helcelet ve Vollége. 6 Susetta Carrazová.
7 G. Nádherná, provdaná Tennerová. Manželu jejímu jako správci vo-

jenských zásobáren hrozilo, že bude také úasten tažení s vojskem do Itálie.

8 Válka vypukla koncem dubna a po porážkách rakouských spojenými

vojsky italským i francouzským u Magenty a Solferina ukonena pedbžným
mírem ve VUlajrance 11. ervence 1859.
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Ad vocem Hanka; poslal on cti se dotýkající inserát do

Au[g]spurských novin proti Budingerovi, 9
a humor náhody pomátl

sazei litery i v Augsburku nemohli peíst Váceslavúv staro-

eský podpis a odtiskli podpis: V. Ha ml a.
10 Tot mrzuté!

Nuž, co do budoucích našich májových i jinakých plán
zanechejme vše píznivému okamžení. Pojel-li bys Milce naprotiv

i pivodil-li bys Kleméku až sem, mohla by, kdyby vhod a po-

teba byla, holka vždy u nás nocovati ; nebo pro holku to u nás

jde. Tob ovšem bylo by nesnáze zvláštní a pohodlný pokoj vy-

kázati, a v nouzi pece.

Tak tedy okívejte a rozvíjejte se; fialky kvetou, ptáci kon-

certy dávají a chrousti se chystají na své výroní hody. Nedejme
se! Peju dobré rozpoložení v novém bytí, inclusive kuchyni,

obzvlášt s náležitým ohledem na prožluklé rheumatismy, které

iedakoho u Vás pokoušejí. Avšak post nubila Phoebus. Ty však spolu

i s pináležícími za sloty a za výsluní nepestávejte zpomenouti si

nkdy na mne, jakožto Vám vrného.

173.

J. Helcelet I. J. Hanušovi. [Brno], 1859 kvten 5.

O vcech rodinných. O Bratránkovi a jeho cestopisu. Další

doklady o píbuznosti slovanštiny s etinou.

Originál. Praha. Museum král. eského. Adresa Hanušovi nmecká. Ra-
zítko pošty pražské 6. kvtna, brnnského neni. Bez podpisu.

5. máje 859.

Neodkládám odpovd déle na Tvj dopis od 18. dubna,

milý Hynku, ne snad že bych ml pedmtu, který by stál za

9 Maximilián Bdinger (1828 1902), posléze universitní profestor ve

Vídni, historik nmecký, jen: dosti povrchním zpsobem vystoupil proti

padlkm staroeským lánkem Die KCmiginhofer Handschri/t und ihre

Schwestern. Sybels /list. Áeitschritt. 1859, 1. 127 152.

10 Zasláno Hankovo je v Beilage : der All^emeinen Zeitung

1859. str. 1362 n tni takto JRrag 21. Marx. Ur. Pr. Bdinger hai trn

!'-r v. Sybeísclien .Historici lun Z.eitschriff mích in fiezug aut die

/'rophetiu Lukuss/aj einer FiSChttHg beschuldigt. leh fordere denselben auf.

Bttchatdigung Offentlich zuili kzunchmen : wenn nicht. erkldre ich ihn

so lar inm nichtswiirdi^rn \',rleumder. bis er den i hrucht

:vird. duss dir nul Pergament mít . - 14. / >. Jahrhundi <

schriibrne Propltetia falsrh sey und v>>n mír herstamm, ív Hamla.

Bibiiothekar.'
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sdlení, nýbrž jen proto, abych ml záminku zase od Tebe psaní

oekávati. Zpráva Tvá o zdraví a o šastném pibytí Milce dom
tšila m a potásl jsem hlavou nad vcmi Rózy 1 se týkajícími;

jest to smutná prosa o stavu manželském a o domácnosti, když

tomu scházejí Charity. Se stavu národní oekonomie jsou dti

(Nachzucht) pední vc, ovšem, možná-li, nejen co do potu,

nýbrž i co do zdárnosti ; se stanovišt kulturního ovšem ješt drobet

neho k tomu náleží, o ale naše doba hrub nedbá. Jenom multa,

by teba i ne multum

!

Piložený zlomek cestopisu 2 byl mi sice neznámý, avšak po

petení první stránky poznal jsem hnedle spisovatele. Rád bych

byl vdl i rok oné cesty, jenž nikde udán není. Musí to být

drahný as ped potopou svta; asi roku 1840 i ješt dív! Že

ne? Potkal jsem zde auktora z Krakova pišlého v tento pašijový

týden na procházce i slíbil, že mne navštíví, až se z Vídn navrátí.

Pišel pak vskutku ve svátky odpoledne, já však nebyl doma.

Polou bezdky pomeškal jsem jej navštíviti já a tak jsme se více

nevidli mimo ono první nahodilé potkání. Stžoval si mi na Tebe,

žes minulé prázdniny z Prahy odjel, když jsi dobe vdl, že pi-

jede. Chtl prý mnoho s Tebou pomluviti a na T doléhat, abys

se, tuším, o bibliothekárství v Krakov ucházel ;

3 a že neví, co

dláš, že se o to nepiiuješ. Kdybych se byl s ním sešel, byl

by mi toho asi byl více napovídal, a, bylo-li by dležito, necha

to sdlí Tob samému.

Porovnával jsem jej s oním auktorem pedpotopního cesto-

pisu, v nmž ješt Weltschmerz ponkud jemný, vlažnými, srde-

nými reminiscencemi ovívaný, což nyní vše, pohíchu, jsou tempi

passati. Zajímalo mne zvlášt dne 15. srpna ono samotné, rozjímavé

svcení jakési Mariánské výroní památky, o nížto toliko tušiti

mohu. V tom ohledu kalendá, žel, asi už nyní zreformován.

Divná to analogie jakási v tom charakteru s mým vlastním v jistém

ohledu, a pece pi tom pi všem zárove protiva (mn nemén
jasná jak ona analogie), tak že jsem nikdy jistému instinktovému

odstrkování odolati nemohl a ješt nemohu, by se mi i patrn

nabízel i mi naprotiv picházel.

1 Róza Nádherná, provdaná Schmidová von Schmidsfelden.

2 Reiseerinnerungen Bratránkovy (anonymní), jichž jsem se nemohl do-

píditi, abych je pesnji bibliograficky uril. Viz list ís. 176.

8 Viz list ís. 90.
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Zárove ale z toho cestopisu, jenž s velkou pilností a mistr-

ností jest skládán, vidti lze, jak se slovo a písmeno ku popisování

krásy a pírody nehodí; na jehožto místo výtvorné umní, byf

teba jen tužka byla, náleží. Jak nesrozumitelné jsou ty ádky pro

toho, kdož sám nevidl a neil? Zajímavost jejich jest v potazích

osobních, proež i mne zajímaly, tak jak Tebe i Lauru, pro kterouž

snad více ješt psány byly, zajímati musily a ješt i zajímají. Pro

mne v nich ješt zvláštní, jaksi melancholický interes záleží v tom,

že já tenkráte ješt jej ani neznal, pec ale mu rozumím podle

toho, jak jsem je[j] pozdji poznal, a že i tenkráte juž bylo po

dob ržové, po Hóe kvtové juž jen zbývaly jednotlivé rzné
lupénky a Hóra druhá juž se ozývala, že rioÁudeyticov (Hádes

mnohoberoucí) eká záchod xa&odoc choti své, kterou jenom na

dovolenou smrtelníkm propjuje. ekneš: na o tom tolik? Nuž,

abych se Ti aspo ozval na ten Tvj nápad, žes mi toto tení

poslal. Odpovdít musím a odpovídám to bez pathosu, jakž ony

mé ádky bráti musíš. Pi takových vcech péro a inkoust hrozn
pekáží, ústn dala by se o tom snadnjší zábava.

Zde hluk válení4 vše zaujímá a i knhkupectví dbá více

o mappy s bojišti, než o Musejník, a tak vždy jen ješt slýchám

a neítám. Bh to naprav, to jest knhkupce, Musejník a dušmanina.

Mimochodem ad vocem dušmanin (srbsky ayuiMaHnn.

hostis), to jest ecké dvqievr^, bósgesinnt, Feind. I abych ješt

kvítko pipojil z mých vynález o úzkém spojení kultury hellenské

se slovanskou, poslyš i jak následuje: Kep (Mater Verb[orum]

kepp vulva), ecky b x?jnoc, der Garten, umzáunter Ort, ale také

tropicky jako u Vacerada 5
a u nás. Pij (Mat[er] Verb[orum] pij,

penes, aput (?) vel membrum virile, nátura vel pudenda), ecky
-" joUk idem. Kdyby to byl Kollar vdl, byl by asi vydal i Staro-

hellas slovanskou. My ale zatím nepleme se do orientálské otázky,

nýbrž bume doma a živme se, jak mžeme. Bud zdráv a vesel.

co mžeš, i s eledi svou a nezaml se pílišn.

• Viz list pedešlý.

/ rukopis Mater Verborum pro nás nejdleiltéjši fesi wuuejni v Prase,

m kterém objeveny 1827 eské gtossy, fejichi písaem oznaen lesí Vacerad,

Skoro ti tvrti glOSÍ téch i I miniaturou se jmény plSOt Voteroda a malíe
Miloslava /sou talsa: dokásdnO to studii Ad, 1'aterv a Ant Hauma

. a miniatury v Mater verborum, M 1877, str 120 a n.
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174.

J. Helcelet I. J. Hanušovi. [Brno], 1859 ervenec 2.

Posílá peklady z Karadžie. O vcech rodinných. Projekty

prázdninové. Slibuje brzký další peklad z Karadžie.

Originál. Praha. Museum král. eského. Bez adresy a bez podpisu.

2. ervence 1859.

Konen — naekals se dost, milý Hynku — nese Ti poštovní

holub ^vtviku i lístek od poloutopeného Tvého pítele a do-

pisovatele. Nahlídnuv do Vukových písní, 1 vidl jsem, že k nim

mnohem nad n samy bohatjší dodavky v jeho Srbském Slovníku, 2

vydaném o celých 10 let pozdji, se nacházejí. Nepeložil jsem

tedy žádané jen písn, což by nemnoho bylo, ale i na [n] narážející

lánky ze slovníka, což Ti dlouhé meškání ponkud omluv. S druhé

strany byl jsem drobet chorý, ne sice v lžku, ale míval jsem

revmatické bolení nad lev[ý]m oboím, což jsem si pi pekládání

a drobném psaní pokaždé podráždil; odkládal jsem tedy. Konen:
jest to laskavý omyl Tvé pátelské náklonnosti, že myslíš, bych já

se znal mistrn v srbštin; ano, šlo to dosti trudn, práv proto,

že Vuk ve slovníku nkdy v tón práv národní upadá, což samo

v sob výborné a záslužné, pro mne však asto kluzké bylo.

Ostatn je mj peklad, tuším, dosti vrný, tak že jsem nkdy
mnohý obrat srbský i do eštiny pevzal, by i u nás neobyejný

byl, byl-li jen neobojetný. Onen Vukv slovník obsahuje nesmírný

poklad podobných vzácností, jak tomu snad v jinoslovanské litera-

tue rovného není, a to vše pvodn erpáno ne z knih, ale z lidu,

a to z lidu srbského, ve svém antickém barbarstvu ješt pepodivn
zachovalého.

Co se týe Tvých zpráv o domácích rozkošech, lituju T
srden; to ale je malá pomoc. Divím se, že ty pomry ke tchyni,

ke Gábi3 a p[od|. tak trpce bereš a píke; ze vzdálenosti se

1 Vuk Stefanovi Karadži (1787— 1864), zakladatel srbské literatury. —
Tu mínno patrn tetí vydáni jeho sbírky národních písni, jejichž prvé ti

svazky vydány 1841—1846 pod názvem .Srpske národn pjesme'. V korrespon-

denci zachovány rukopisné peklady Písni Dodolských 184, 185, 186, 187, 188,

Písn kolední (I. str. 114) 189, 190, 191, 192, Písn božitné (str. 117), 139, 140,

141 s poznámkami. Ostatek viz v list následujícím.
2 Srpski Rjenik I. vyd. z r. 1818, II. ve Vídni 1852, velmi proti prvnímu

rozhojnné. Toto má na mysli Helcelet podle údaje rozdílu asového mezi vy-

dáním obou prací Karadžiových.
3 G. Nádherná provdaná Tennerová.

23
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zdá, jakoby se ledaco smíchy a humorem pohodlnji dalo napraviti

a vyhojiti.

S strany Vladislava nevím sice rady, jen snad abych Ti n-
jakou myšlenku podal, povídám Ti, že mj nebožtík švakr, 4 maje

také nezdailejšího synka, který ni v gymnasiu, ni v reálce, ani

jinde obstáti nemohl dílem pro tupost, dílem pro nedostatek dobré

vle, konen jej dal v privátní kupecké pokoutní škole drobet

drcssirovat, což ovšem dosti penz stálo; pec nyní ped svou

smrtí ho k jakýmsi Hilfsámter des Finanzministeriums za prakti-

kanta dostal, kdežto pro nádenickou práci s pérem množství

takových lidí mají, jižto konen svj úad a plat dosáhnou, tudíž

pi lotrii i pi tom neb onom, k emuž jenom poádku, nikoli

však filippa se nepotebuje.

Což o prázdninách hodlám? Bojím se, že je z nedostatku

odhodlanosti zbryndám. Tebe rád bych vidl, ale do Prahy se

tém bojím pro jakýsi horror ex idiosyncrasia! Což v Puchperku"

není letos nic? Bylo by to lépe než Snžka. Pišel bych onam
také. Chtlo by se mi bezprostedních, nepokroucených lidí a na-

hledti se do hor a do svží vody a zapomenout na misre všední

aspo na 14 dní. Zdraví jsme, bute zdraví i vy. Odvolej a omluv

Laue onen výše postavený horror, na kterém ona podílu nemá.

Piš brzo!— Peklad písní mythologických z Vuka pošlu, bohdá, brzo!

175.

J. Helcelet I. J. Hanušovi. [Brno], 1859 ervence 10.

Posílá peklady písni srbských. Návrhy na schzku o prázd-

ninách. Projekt další cesty. Dkuje za poslaný spis.

Originál. Prahu. Museum k/dl. eského, lir: u esy a bez podpisu.

10. ervence 859.

Tu Ti, Hynku, posílám peklady tch mythických písni.

Rekomandujn zase, ponvadž nemaje koncept, musel bych po druhé

psáti i pikládati, což bych neád za šestáek.

Co mého ohlasu na Tvé neveselé zprávy o Ortncrovi.

Vackovi,- o penzích, o nedostatku duševního poklidu i sváte-

1 Moic M0J
1 l' rkp. tachi Vliutukrál esk. XIII. PU U mythol

tdisUn Hanuš.
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ného rozpoložení ducha a p[od.], mám pro to jen nmý vzdech,

a ten nestojí za pekládání ani do eštiny. Ein andermal komms
— dicker.

I já bych dal království za srdené zasmání. Ale každý den

nemže býti svátek. Mám na ruce pravé velmi široké kuí oko i
bradavici a kladu na n houbu olejem napitou, a proto spatuješ

na papíe mém všude mastné skvrny. Ostatn pak mi není tuze

tuno. Taková nepatrná ostuda bolí mne dosti a omrzá ješt více.

,Quod ferrum non sanat, ignis sanat, et quod ignis non sanat,

insanabile es, pravil prý kdys — ovšem ne latinsky — Hippokrates.

Pokusím tedy železem i ocelí a pak ohnm; uvidíme. Naposledy

snad pekelným!

Stran našeho sejití se mohlo by to býti asi 30. toho msíce,

v sobotu ; odjel bych zde železnicí v poledne. Místo kongressu

mohlo by asi býti v Chocni. Neznám to blíže, ale z venku to

vyhlíží dosti pohostinné, o samot, pi samém parku, do kterého,

tuším, jest vstup dovolený; nad to hory doly podél Orlice takoka

pede dvemi. Nebo Brandýs, Austí (nad Orlicí oboje i. e. Wilden-

schwert) i eská Tebová mén mne vábí z ohled hospodných
;

mohli bychom však z Chocn, kdyby se nám nelíbila, po železnici

co chvíle ad libitum vykvartirovat do jmenovaných alternativ zmín-
ných. Rozhodni tedy a odpovz. Den neb dva nebudou stát ani million.

Za ,Chrabrá' 3 dkuju, a oznámím Ti díky druhých obdae-

ných ústn. — Pepoítaje ješt penz, a budou-li staiti, hodlám

pak co nejskromnji a bez okliku zajeti do Aussee, uhostiti se

u jezera Menkového (Grundlsee) a tam se toulat po vod, po

stráních, ísti, kresliti, veslovat, a to vše teba samotn. ,Wie Gott

will'
4 pjde prý do Gmunden ryby lovit i co jiného, chtl se mi

zase pivsiti, ale depreciroval jsem upímn. Samota je lepší než

pekážející spolenost. Hodlám žíti poustevnicky a dle skromných

útrat tak dlouho tam meškat, na jak dlouho mšec vystaí ; asi

2—3 nedle. Vydal bych se na cestu hned po schzce s Tebou.

Škoda, že tch šajn — aspo — není, bychom táhli spolu. Bu
zdráv, i v množném potu, bute zdrávi všechni; pozdravují Vás

i Marie i dti srden i uctiv.

3 Mínn tu Hanušv spis: Der bulgarische Mónch Chrabru, ein Zeuge

der Verbreitung glagolischen Schriftwesens unter den Slaven bei deren Be-

kehrung durch die heiligen Kyrill und Method. Wien, 1859.

4 Je to podle zápisk Otto Tkaný.

23*
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176.

J. Helcelet I. J. Hanušovi. [Brno, 1859] ervenec 23.

Domlouvá se o schzku a posila další peklad ze srbštiny.

Cestopis Bratránkv posílá zpt.

Originál. Praha. Museum král. eského. Bez adresy a bez podpisu. Podle

tsné souvislosti s listem pedchozím jest udán chybjící rok 1859.

23. ervence.

Naše úmluva tedy stojí: v sobotu (30. t. m.) odpoledn
shledáme se v Chocni ; bohové pohostinní a dobré štstí af nám
dopeje dobrý úchylek i útulek. Snad abychom se pomodlili v ten

den ráno zkroušen k sv. Julianovi, nemá-li proti tomu nic Laura,

nebo pejou-li svatí také ješt takovým zralým klientm a papal-

mákm, jaký aspo je Tvj Jan.

Co do Tvých bujných zacházek pes Krkonoše do Teplic,

promluvíme o tom v Chocni
; já bych neradil v tom nynjším

vedru k pšímu putování, aniž k darebnému paení se v dostav-

níkách více než nutno. A penz bys utratil víc, než užil, zdá se

mi. Však Ty se nepenáhlíš! Hle, tuto peklad Trojana, a co zrovna

ješt na papír se vešlo. 1

Též ty reiseerinneruky2 nejmenovaného tuto nazpt posílám.

Ústn povíš mi rok a spolenost, ve které se ta pout konala.

Zdrav tedy, na shledání

!

177.

J. Helcelet I. J. Hanušovi. Brno, 1859 zái 17.

Zprávy, jak strávil prázdniny. O rodin. Bratránek v Jiíne.

Chválí Aristotela.

Originál. Prahu. Museum král. eského. Bez adresy a be; podpisu.

V Bru 17. záije 1

.Inky to dlouhý dláv ju/ uplynul od té doby, co jsme

píteli, na železnici u (,Kozího') Brandýsu rozlouili! A o mn,
majícím Ti naped psti, ani slechu ani vidul Budeš si myslit,

jsem buto V proudu zlaté Žíly (1) utonul anebo v njakém ledo-

' Zachována v rukopis*pi korrtspondencl tVukova díla Srpski Rienik

4tUvka o králi Trojanovi a /'. drobnosti. Vis list <'is. 17 1 a i

lom. Bratránka. Vis list .
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visku alpském svj mladý vk skonil anebo v njaké Venušin
hoe, jako druhé vydání Tannháusera, zmizel. Bodej! ani jedno,

ani druhé nebo tetí nestalo se ; musím Ti tedy zkrátka povdíti,

co to se mnou je.

Navrátiv tedy se tehda dom, pokraoval jsem nkolik málo

dní v odíkání se vína a piva, abych onu prožluklou žílu ukonejšil,

a marn. Konen jsem se 5. srpna vydal na Dunaj a pes
Gmunden do Aussee, kdež jsem 8. dorazil. Tam jsem zastal fátum

t. pana Wie Gott will,
1 avšak ve spolenosti mladého zdejšího

supplenta praktické geometrie, jistého Niessla z Mayendorfu, živého

a podnikavého lovíka a výborného botanika, a tak jsme, všechni

ti spolu pebývajíce, dosti snesitedln trávili, v Traun se koupá-

vajíce, po jezerách se plavíce, po horách a lesích se toulajíce.

Okolo pl msíce odjel Niessel do Gradce 2 a Wie Gott will zstal

se mnou, až pišly za nkolik dní dešt, naež on do Gmund
odjel, já však zstal, touže po samot i po samostatnosti, kteréž

jsem v rozmanitém okolí msteka Aussee skromn a spokojen

užíval až do mého návratu, tak že jsem 23. srpna juž doma do-

razil. Zlatá žíla hned za nkolik dní mého pijetí do Aussee šastn
v koupelích kišálové Trauny se utopila a já byl tomu rád. Avšak

celkem bez njaké 'Auj to nezstalo. Jednou totiž koupali jsme se

v Menkovém jezee (! Grundlsee) a já pi vylézání z vody šlápl náhle

na jakýs ostrý kámen i na lasturu, urazil jsem si epiku s ma-

líška na levé noze, že jsem krvácel jako zaezaný vl. Pekáželo

mi to nkolik dní, avšak koupával jsem se a chodil a vesloval

dosti pece. Odcházeje pak z Aussee ve spolenosti jistého dra.

Hitschfelda, lékae vídenského, pocházejícího z Brna a se mno[u]

študovavšího, a jeho oboupohlavní spolenosti, do Hallstattu a

pak samoten zase pšky do Išlu a[t.]d. podráždil jsem si onen

choulostivý ranný malíšek tak, že se mi zapálil a já botu obouti

nemohl. Ploul jsem tedy, obut ve stevíce, po Dunaji zase dol
a minuv proto Víde, kdež bych byl jen ve fiakru jezditi mohl,

dorazil jsem zrovna dom, kdežto sebraný malíšek jsem operoval

a šastn za nkolik dní zase choditi mohl.

Tu ovšem, ekneš, krom obvázaného malíška mohl a ml
jsem Tob psáti; a mohu to jen na kehkost i línost pleti lidské

svádti, že jsem vskutku nepsal. Ležel jsem tedy nkolik dní

s mazlivou obvázanou nohou na divan, a zpomínaje na naše

chocensko-brandýsské rozprávky o .rzávm £eV a o ,£<r:i ók vá^oi-;

Otto Tkaný. 2 Štýrský Hradec.
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vorpzGiz véqtni vytáhl jsem Tvou Historii filosofie3 a zabral se

tak ve tení, že jsem juž nemohl petrhnouti, a tak jsem psaní

den od dne odkládal.

Pak dojel Pepík Heindlv, s nímž jsem nkolik dní po Brn
se toulal a až do pozdní noci trávíval. Hodný to hošík! Povídal

mi, že chce budoucí rok asi v Praze chemii a podobné študovat

a pak že pjde do Píbrami ; nebo do Šfávnice juž se mu nechce.

Mezi jiným spolu mluvíce pišli jsme i na Vladislava Tvého i tvrdil

mi s drazem, že pro poítání má dosti dobrého nadání; je-li tomu

tak, be na tuto vlohu ohled pi vybrání njakého povolání

pro nho. Naprotiv tomu píše mi Ctibor, že prošel dosti dobe
v páté tíd, že však po prázdninách se musí ješt zkoušce

z mathematiky podrobiti, by mohl postoupiti do šesté, což jest

mi dosti nemilé. Dlala prý mu na zaátku roku zvlášt v tom

pedmtu e francouzská veliké pekážky, což pochopitelno; nic-

mén však i na nm jest vina, jak mi psali. Chválili prý professoi

jeho nadání, ale že prý je plachý, nedosti reflektuje; je prý píliš

mladý vedle ostatných svých spolužák, ježto jsou juž starší.

Doufám, že tento rok to pjde lépe.

Pepík též mi povídal, že je Bratfránek] v Jiín, což bez-

pochyby juž i víš, a dojede, tuším, i do Prahy, zamýšleje jeti

do Hradce.

Tento týden v úterý vydal jsem se s mýma holkama na

pší pouf, o mne juž dlouho štbraly. Šli jsme do mého rodného

msteka, do Kounic, kdež jsou zíceniny starého panenského

kláštera a starý zámek ; tam odsud do Ivanic, msta též na ece
Jihlav, a konen odtud do Rosic a tamjší železnou dráhou na-

zpt do Brna. Strávili jsme na této pouti 2 noci, 3 dni.

Nyní, maje i to odbyto, spchám Tob psáti, abych svdomí
svému a pátelské povinnosti zadost uinil, spolu ale také, abych

se na psáni a odpov od Tebe tšiti mohl. Piš tedy brzo a moc.

milý Hynku, a povz, jak se Tob vedlo ten dlouhý as a jak se

Ti i Tvým vede. ím jasnjší a blaženjší bude list T\uj, tím

spokojenjším uiníš i mne. Nebof u/íval-li jsem blaha pátelství

pedtím jen citem a tušením, tedy jsem nabyl po petení Tvé

Historie filosofie
4
z Aristotelea teprv i pojem o dstojnosti a dle-

žitosti politické jeho (pátelstva). Jesti to pravý roztomilý ilosot,

a co o nm v Pauly RealencyclopAdii8
stojí, nehrabe mne upo-

VÍM list is ' Viz lisí

Pouty, Ri iil-l ncyklopiiiiii- ilrr ktOSSiSChen Mtrrthi;

Stati
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kojuje. Monografie o nm mohla by se státi pravou postillou

iiumanitnosti ; ne tak monografie ist uená, ale všesrozumitelná,

populární ve vyšším smyslu, tak asi jak Historie filosofie tvá.

Musila by ale con amore rozebrat krásnou humanitnost i života

jeho i uení jeho. Skoda, že taková úloha pro Tvé nynjší za-

mstnání tak píliš s cesty leží. Ale jak tžko jesti býti lovkem,
zvlášt v dob krinolinové

!

Zatím však nermufme a nemrzme se, co nejmén, a hledme

si neutonouti a plynouti nahoe, pokud nám dechu a života staí.

Bu zdráv!

178.

J. Helcelet I. J. Hanušovi. [Brno], 1859 listopad 24.

srbských pohádkách. Stesk, že málo za den poídí. O Hesi-

odovi. O poteb rejstíku k elakovského Mudrosloví.

Originál. Praha. Museum král. eského. Bez adresy a bez podpisu.

24. listopadu 859.

Dlouho, pedlouho neodpovídám na Tvj dopis z polovice

íjna a budeš myslit, že za to T pekvapím bh ví mnoho-li

peklady z Vuka, a pohíchu, ani to ne! ,Pipovdky' Vukovy :

juž "je tolik let, co jsem je etl, že chtje Ti krátký argument

nebo charakteristiku jich podati, musil bych znovu ísti, k emuž
jaksi nemohu pijíti. etl jsem jich nyní 4 a vidím, že je tžko
vylouit, co za nco stojí, co za nic. Podávám Ti zde piloženu

charakteristiku prvních 3 2 a tvrtou peloženou doslovn celou ^
ne proto, že bych v ní ul nco symbolického, a bh ví pro je

,
pávic' zrovna 9, a pece jen o jedné se mluví, pro je v tom

hrad 12 sklep, pro má baba 12 ko a[t.]d. Kdož tu mže
rozeznat, co je staré, co nové? Ostatn Vuk podává ty ,pipovdky'

mnohem lépe a tém vzorn, nežli Boženiny báchorky 4 (rectius

1 Vuk Stef. Karadži, Srpske národn pripovijetke. Víde, 1821 a znova 1853.

2 Medvdovi ; ardak (hlídka) ani na nebi ani na zemi a Nmusti
jazyk (e zvíecí). Zachováno pi korrespondenci Helceletov v Museu krá-

lovství eského.

3 Zlatá jablka a devt pávic. Zachováno tamtéž.

1 Božena Nmcová, Národní báchorky a povsti. Praha, 1845 a po

druhé 1854.
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,
pohádky'). O Rojenicích i Sujenicích 5 nenalézám ani v ,pipo-

vdkách' ani v slovníku 6 nieho, a nevím, kde jsem juž o nich

slyšel i etl. V srbských obyejích a povrách a p[od.] vzí ješt

nesmírný rum starodávných as; u ostatních kmen, zvlášt e-
ského, jen sem tam nco mžeš tušit a ustavin se bát, abys

v to nevkládal, co sám hledáš.

Mj hoch, študent, jehož v strav mám a s nímž pracuju,

mnohou pknou chvíli mi kazí, ostatek asu nepohodlností pí-

bytku mého a nepíjemnostmi zimními a ofíiciosnými pracemi se

mine a plýtvá. Málo za den poíditi stalo se u mne juž tém
pathologickým a stálým.

etl jsem nyní Hesiodovy ,Díla a dny' 7 jakožto do oekonomie

zasahující, a zajímají mne nanejvýš nejen pro gnomickou moudrost

v nich umístnou, nýbrž i pro líení prastarého rolnického a soci-

álného života v pradávné dob. Peložit veršem v eštinu, tuším,

by se nedaly8 pro pílišnou strunost, kterou by našinci nerozumli,

a práv sprostým sedlákm a sousedm by se v tom mnoho
líbilo. Ale i prosa by bez skolií a bez moderných poznamenání

byla jen poloviatost. Znáš-li pak Flaxmannovy 9 kontury k Hesio-

dovi, tak jak jsou ony k Homéru ? Já zde po nich darmo se

pídím. Je v Hesiodu také kus ,mudrosloví v píslovích', a jsem

v elakovském darmo po pravých parallelích slídil. Dobrý rejstík

elakovskému velmi schází, bez nhož tém ani k poteb není.

Ml bys snad Tvj vypracovaný podrobný rejstík tiskem vydati,

a to ve formátu ,Mudrosloví'; zisk by z toho sotvy velký vyplýval,

ale odbytu by to pece u polovice našlo. 10

Zdráv a zdrávi jsem a jsme. Ctibor píše, že mu zimní as
zase trochu tesklivosti budí. Juž to tak dlouho trvat nebude, jak

to trvalo. Jak se daí Ladislav[ovi]? u Co je s Tvými hodinami?

Duchové osudu. Viz o nich: Hanuš Máchal. Bájeslovt slovanské.

Svtová knihovna. Praha, 1907.

• Srpski Rjenik.

Helcelet, ta Hesiodovo dllO Práce a dnové, potdU si jeho peklad

prosou, jehoi zaátek šachován v rukopis,- u p. Mag, Pharm. Mojmíra Hel-

celeta v Brn,

i Hynek Mejsnar peložil fe o Kroku 1890 1891 veršem pod titulem

fa ho Práci a dno

9 John Flaxman, socha anglický (1755 té ilul svými obryt

iami k Homérovi a HeeiodovL

10
A' vydáni nedošlo. " Vlastni: Vladislavovi



C. 178—179: 1859 LISTOPAD 24—1859 PROSINEC 31. 361

Tuším, máš zase nkolik a poznenáhla finance letem vymleté se

budou moci napraviti. Jak se daí s Bájeslovným kalendáem ?
12

Ale co je Ti spomoženo s kopou otázek, které Ti mohou jenom
svdectví vydati o páních mých a o podílu, jejž beru ve všem,

co se Tebe a blaha Tvého týká? Pedevším abys byl zdráv a zdráva

Laura a dti, pak se ten vezdejší chlebíek pec ješt jakž takž

s kouskem pímastku zažije. Bu tedy dobré mysle a nemrz se

píliš na mne pro mou daremnost.

179.

J. Helcelet I. J. Hanušovi [Brno], 1859 [prosinec 31.]

Dkuje za první ást Bájeslovného kalendáe. Kritika jeho.

O mythech eckých a slovanských. Posílá peklad Stojši a Mladna.

Originál. Praha. Museum král. eského. Bez adresy.

Léta Pán 1859/1860.

Ješt na pomezí starého a nového roku musím Ti psáti, milý

Hynku, abych nový rok neobtížil starými híchy ; však on si jich

nadlá sám. Zásilka prvé ásti Tvého kalendáe 1 došla m a pi-

pomnla mne na mou nedbalost; ale nevím, kam se ten as dje,

že hned ho tolik uplyne. Dkuju Ti za to a peetl jsem to hned

state pede a svtil jsem tak jím vánoce.

Líbí se mi, a lituju, že pro chytrost (pro zisk) musil populárn

vyjíti; dležité by se mi zdálo, pi každém datum prameny podávat,

ponvadž pouhý akroamatický výklad neustále budí pochybnost

o pílišném pedpojatém konstruování spisovatelov. Dále jest

nevyhnutelno porovnávat s mythy antickými, ponvadž jen u anti-

ckých národ, zvlášt u ek, nalézáme mythy ješt sepsané a

potomstvu zachované ve form, která pvod má z as ped-

12 Bájeslovný kalendá Slovanský ili pozstatky pohansko-svátených

obad Slovanských s pehledem tabelárním. Praha, 1860. — Hanuš tamtéž

na str. 241 v Seznamu nejhlavnjších zídel v tomto spisu použitých dí sub 14:

Mnohý doklad spisu svého dkuji dílem ústnému, dílem písemnému, a ne-

tištnému posud, podáni pani Bož. Nmcové, rovnž jak sbírkou mnohou
vzácných látek povinen jsem drahému svému píteli Janu Helzeletovi v Brn.'
— Sbírkou tou mínny peklady, zmínné v listech ís. 174, 175, 176 a zde;

k dalšímu jednání o tom srovnej listy ís. 179, 180, 182, 184.

1 Viz list ís. 178.
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kesanských nebo pedstedovkých i pedmoderních. A ponvadž
njaký parallelismus nepochybn byl mezi mythy klassických ná-

rod a barbarských, k nimž Slovany zajisté poísti lze, a ponvadž
mythy slovanské se nám podávají jenom v moderní íorm, v nížto

juž tolikerými petvrkami jádro starého mythu až k nepoznání

se pomnilo, pokazilo i tém v neorganickou prs (humus) roz-

vedlo: proež každá konstrukcí starého mythu, starých svátených

mystérií podezelou a neupokojující zstane, pokud se její parallela

s klassickými spolu nedovede, neukáže.

Vímf, že i ecké mythy, jak nás došly, juž jsou od jejich

pvodního základu pemnny, a sice nejvíce snad pemnny
onou poetickou plastickostí, kterou Homér vše vkol v krásný

lovcký, hellenský život pelívá; zstalo ale v mystériích vždy

ješt pásmo mythv starých pírodoslovných, a a to literatura

zprvu nesmla objevit, objevilo se toho pece pozdji mnoho a

víc než u kteréhokoliv jiného národu, jako u Slovan, nic z oných

starých dob bezprostedn nemajících.

Nebo ecké mythy máme ješt vbec jen v takové form,
jak je kdo, ve v n, vypravoval. Naše slovanské a jiné moder-

ních národu juž se nám jen podávají patrn co humoristické po-

hádky, vypravované od juž nevícího pro dti, pro zábavu, ne

pro pouení, vzdlání. Charakter dobrodružný, perných div a

zázrak milující, i zejmých nesmysl sob libující pozdjších

dob, v nichžto juž byly národy t. z [v], barbarští nosiemi historie

svtové a kulturní, tak patrn v slovanských pohádkách stojí

v první linii a starožitné jádro mythické jen jest libovoln použito

pro nedostatek vlastního materiálu, ale bez piety a bez taktu, tak

asi jak naši kompositorové hudby, polek, galopp, ano oper,

berou myšlenky z národních písní, ježto však si všecku licenci

poetickou nepoetického skladatele musejí líbiti nechat. Nuž, píteli,

ale tato slova nejsou kritika, bohdej, nebo výtyka, nýbrž jen

vyznání dojmu, jejžto na mne tení Tvého kalendáe psobilo.

Škoda, že si nejsme bližší; povidel bych Ti to ješt dokonaleji,

kdybys m pokáral pro každé uedohodni pravého tere. Hned
ale peta ty archy Tvé, dal jsem se zkroušen do Vilka3 n pe-
ložil jsem .Stoj; u a Ml a den,!', jejžto tuto posilám. A tote

lubor kalendárské symboliky: unos Persefone, kvíleni

Demetry, iny Ileraklcovy a bh ví co vše ješt, ale tak to zní

Vuk Št Karadži.
viahu: tachován pi korrespondenci
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okolo uší jako staré sféry nebeské Pythagorejské ; kapitální to

dodatek ku Kreuzerov Symbolice. 4 Nuž, vezmi zatím zavdk;

budoucn pošlu zas nco. Zatím bud zdráv a dobré mysli i s celou

rodinou a zpome zase píležitostn dopisem

na Tvého Mroulíka. 5

180.

J. Helcelet I. J. Hanušovi. [Brno, 1860] únor 21.

novém sešit Sušilových Moravských nár. písni. Dkuje
za dalši ást Bájeslovného kalendáe. Chválí Karadžie jako

sbratele lidových skladeb. Výtky Hanušov form slovesné

i .kollarismm' jeho. O nutnosti srovnávati mythy slovanské

s antickými v Bájeslovném kalendái. Dotazy a zprávy rodinné.

Píspvek pro Matici Mor. obdržel. O prázdninách bude sthovati

technické sbírky a pojede pro Ctibora.

Originál. Praha. Museum král. eského. Bez adresy a bez podpisu.

Podle zprávy o korrektue Bájeslovného kalendáe, jež je pokraováním zpráv

z minulého listu, je zjevno, že dopis spadá do r. 1860, jenž tedy doplnn.

21. února na ostatky i poslední masopust.

Dlouho Ti, milý Hynku, nepíšu; šlechtím se jak emen v uhni.

Posílám Ti zde poslední sešit Sušilových Mor[avských] nár[odních]

písní. Žaloval mi Winiker nakladatel, že má pi nich ohromnou
škodu, náklad veliký a odbyt takoka žáden. Nevšímá si jich

takoka nikdo; knží ne a lid nic. Tmi pidanými notami cena

velmi se zdražila a nevím, budou-li ty noty komu ku poteb;
obávám se, že sbratel neml rozum s hudební stránku.

Za zaslanou partii Tvého kalendáe 1 (juž ode dne 27. ledna)

srden Ti dkuju. etl jsem to žádostiv a obdivuju Tvou pilnosi

a oekávám zvlášt poslední ástku, kdež noty ku íslm do textu

vloženým pijdou, a ovšem budou jen citáty titul knh. 2 Vrtá

mi na mnohém míst mozkem pochybnost o správnosti sbratel

bájeslovného materiálu; nkdy sbratel vkládá a vekonstruuje do

* Jií Bed. Creuzer (1771— 1850), universitní prof. v Heidelberku; hlavni

dílojeho jest : Symbolik und Mythologie der alten Vólker, besonders der Griechen.

Leipzig und Darmstadt, 1810—1812.
5 Medvd ve Ferinovi Lišáku. Viz list ís. 50.

1 Viz list ís. 178.

.Seznam nejhlavnjších zídel v tomto spisu použitých', vzpomenutý

v list ís. 178.
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podání lidu vci své. Dle mého mínní Vuk St. Karadži daleko

pedí v tom ohlede nade všechny ostatní, a kdybychom mli od

jiných Slovanv takové sbírky jak od nho o Srbech, vypadalo

by to slavnji; sbírky ostatných Slovan vypadají asi tak jako

Sušilovy sebrané melodie; 3 žáden jim nerozumí, a kdo se pokusí

je bu zpívat, bu hrát, komponuje si nco, co není z lidu.

Poznamenání vlastních ku práci Tvé nemám, jichž bych mohl

napsat; kdybychom byli pospolu, nkdy bych nco probleptl, co

by T dílem mrzelo pro mou nevivost, dílem snad, eho bys si

nkdy i všimnul.

Formu zevnjší sem tam lituju, že je vci na ujmu, a za

naší doby linguistiky skuten ei ím dál [t]ím více se rozvazují

a kazí, že už tém správné ei více není. Avšak nejsi ty sám,

jehož se to týká. Casoslovných forem iterativných a frequenta-

tivných zneužíváš a myln tvoíš na píklad: vyhostívati (vyho-

stívám) jest chybná forma na místo vyhošfovati (vyhošfuji), kteréž

musí staiti a pi vypravování obyej pravideln panujících i
panovavších úpln staí namísto obdobn tvoenu býti mající vy-

hošfovávati, které nikde se neužívá. Nevíš-li mi, optej se Jung-

mannova slovníka. A podobných poklesk, latinských konstrukcí

s infinitivem, na p. , mysliti si vzduch naplnným býti mrtvými

dušemi' na míst: mysliti si, že jest povtí (vzduch jest chemické

atmosf[éra], Luft) plno mrtvých duší* a pod., byli bychom pospolu

jsouce snadno mohli uvarovati.

Ad vocem Vintschgau a Pinzgau jsi v omylu, když je za

jedno považuješ a že je vykládáš za Windisch-gau; jest pouhý

kollarismus. Pinzgau je v Salcbursku vedle Lungau a Pongau,

o nichž nevím, zdali se kdy jinak a jak u íman jmenovaly.

Šaffarik piše jen Pinzgava. Vintschgau i Vinštgau te se

- V F, jakž Tyroláci každé latinské V vyslovují, což o Wendech

a Windech nikdy slýcháno nebylo. Leží Vinštgau na západním

pomezí Tyrolska ku Švýcarum a slul prý v II. století Yenoues-

gawe, Finesgawe po rhatickém kmenu, jenž slul u Strab(ona),

Ptolaemfaca], Plin[ia] Vennones [Ooanmmý a Venostes. Pauly.

Real-Encycl[opaedie]. 4 Tolik je jisto, že Pinzgau a Vintschgau jsou

dvoje a že, tuším, nižádné není Windischgau, a v Pinzgau pravd*

podobn bylo korutanských Slovanu, jejichž však jméno se zeteln

ozývá ve Windische Bfkhel, Windische Scharten a p[od.]t nikdy

na ,Pinz' zpotvoeno.

1 Vím lisí
4 17: Usí
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Co se týká mého pání o srovnávání slovanského mythu

s antickým, 5 ovšem nepomyslil jsem na poeticky zhumanisovanou

mythologii Homérovu, ale že práv té poesii za podklad byla

symbolika pírodná, o kteréž tlusté 4 svazky Creuzerovy Symbo-
liky6 jednají a o kterém podkladu naposledy strany ek a Italc

jist nemén v literatue se nalézá, než co nyní po tolika stoletích

kesanských mezi Slovany nasbíráme, a že mezi tmi a mezi

onmi nutná spojenost býti musí; to jest mínní mé. Souhlasím

ostatn s Tebou vzhledem na oekonomickou nutnost prvního vy-

dání kalendáe v zpsobu populárném. Um aber im Wesen auí

einen grunen Zweig zu kommen, jest ono porovnání neodbytné.

Ad vocem Creuzer, jest prý jeho materiál bez ladu a skladu na-

hromáždný ve pírunjší, záživnjší form sestaven ve francouz-

ském pepracování od Guignau, 7 ježto prý juž i do nminy je

peloženo. Nuž, to je tak jenom mé šplechtání, nebo vím, že

vytýkati je snáze než lépe udlati. Já ku takovým, by jen i ná-

pomocným studiím, nejsem; juž mi pamt v takovém labyrinte

nestaí, a protož interes ve vci i též se nedostává dosti urputný.

Já už radj v hellenské[m] pebásnní tch myth se kochám, než

abych v tom pelasgickém rumu cyklopských zdí se hrabal; rád

však pece jsem, když nkde nco kloudného vydobude. Juž jen

se tedy nemrz.

Zprávy Tvé z soukromého svého oboru neveselé lituju; zdaliž

pak Dora hodná juž doposluhovala tet Bert? 8 Zdali pak o Ort-

nerovi jinak se dozvídáš? Laura po odbytých nežitech tuším nabyde

novou ple a, bohdej, Ti omladne, ehož bys si ani neml páti.

Das ist eine kostspielige Luxusliebhaberei pro ubohého našince.

Tvé holky budou samy professorky; nuž pkn!
Poslaných 5 zl. s piloženými 25 kr. za pana Vávru jsem pro

Matfici] Moravskou náležit odvedl. — Co se týe našeho kdysi

sjezdu, vc jest ješt v ráji. Zde se dostavuje nové stav[e]ní

techniky a máme se do nho v ervenci pesthovat s našimi

sbírkami. 9 eká mne tu tedy milý úkol pi tom. S druhé strany

hodlám pojeti pro Ctibora, což se má v první polovici prázdnin

státi, aby mu zbylo v druhé ješt kdy se pipraviti drobet na

5 Viz list is. 179. 6 Viz tamtéž.

7 Jos. Daniel Guignaut (1794—1876), hellenista a archaeolog francouzský,

vydával Nouvelle Galerie mythologique.

8 B. Willigková.

J Pesthováni bylo provedeno podle listu ís. 186.
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pijímací zkoušku, které se podrobiti musí, má-li pak zde i v 7.

tídu pijat býti. Tedy hle, samy kapitální postuláty, vedle nichž

nevím, kde se njaké shoveníko pro mou skromnou choutku

nalezne. Zanechme to zatím bohm, asi Dioskurúm, pobratimstvu

pejícím, nebo i tyranu Erotovi, s nímž já Tob všeho blaha

peje, uzavírám tyto ádky.

D[ouška]. Pozdravení Laue a holkám.

181.

D. Sloboda J. Helceletovi. Rusava, 1860 duben 23.

Pimlouvá se za vyloueného Konst. Vitáka. Zprávy rodinné.

Originál. Brno. M. Helcelet. Bez adresy.

Na Rusav dne 23. dubna 1860.

Vysoce ctný Pane! Drahý píteli!

Líto by mi bylo, kdybych Vám tmito ádky a tím, co v nich

obsaženo jest, snad na obtíž pišel. Avšak spoléhaje na Vaši

laskavú píze ke mn, chci zrovna k vci jíti.

Známý Vám je nepochybn asopis ,Škola a život'. — V se-

šitu III. 4. téhož asopisu vykreslil njaký mladík Konstantin

Viták, 1 seminarista osmé tídy v Kromíži, piarista 241etý, stav

tamjších gymnasiálních, reálních a hlavních škol pérem trochu

drsným. 2 Pro lánek tento jmenovaný chasník je vylúen z ádu,
v nmž již 4 léta co uitel v Mikulov a v Lipníku pracoval. On,

jak náhle svá vysvdení od p. provinciála obdrží, obrátí se ne-

pochybn do Brna a snad i Vás navštíví; proto Vám popedu
posílám tuto jakú takú známos o nm. .lest on rodem z áslavi,

chudých rodi syn, mladík vzdlaný, nadaný, a nakolik ho znám,

šlechetný národovec, zrozený k uitelství, v kterémžto stavu, jak

pravím, již velmi prospšn psobil. Bude-li mu nyní zavená
cesta k dostudování 8. klassy, jak pedvídati možno, pak zakrní

a bude ho škoda. Proto jsem sobe /pomnl na p. Klaeela a na

Zdaliž byste mu v teto jeho nesnázi nemohli radou pisptí,

aby totiž mohl bu osmii tídu vybaviti, bud njak k uitelstvu

k[u] p(.] na reálce se pipraviti. Nemaje ovšem dostatku musel

1 Ant. Konst. '.

>atel. zakladatel Pstouna
prvního paedag. asopisu na Morav Viz feno Pamti

starého uiteli persekuct postiženého. Praha, i
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by sob hodinami dávanými vypomáhati, a k tomu dúfám, že

byste mu ruku pomocnú poskytnuti mohli. Je-li možno, uite to

laskav.

Nuž, jak se máte? Vždy nic neslyšíme o Vás; dávno jsme

se nevidli ani sob nedopsali. My jsme zdrávi, jen malá Božena

kašle už 12 týdn; Miloslav 3
je v kromížské reálce, a akoli

není výtený, dostal Ludv. Lachenbauerské stipendium nco pes
20 zl. Chystám se k prvnímu máji do Vídn; ješt jsem tam za

mého života nebyl a proto se tším na to. Bude tuším otevené

museum Nováry. 4

Rate hlubokú moju úctu milostpaní choti Vaší zkázati. Opatruj

Vás Pán Bh i všecky Vaše milé.

Váš vrný pítel a ctitel Dan. Sloboda.

182.

J. Helcelet I. J. Hanušovi. Brno, 1860 kvten 5.

Omluva, že dlouho nepsal. Navrhuje schzi pátelskou

v Blansku. Jak by se ml píšt Bájeslovný kalendá uspoádati.

Pozdravy.

Originál. Praha. Museum král. eského. Bez adresy a bez podpisu.

V Brn 5. kvtna 1860.

Když došel Tvj poslední dopis, milý Hynku, v prvodu
Bájeslovného kalendáe, 1 zahntlo mne svdomí omylem, nebo
jsem byl v tom mínní, že jsem já Tob psáti dlužen a Ty že mi

eavé uhlí na hlavu shrabuješ; tak dlouhé jsou mezery v rženci

naší korrespondence. Když tedy uvážíš, že jsem se juž tehda ped
píchodem Tvého psáni chystal každý den Tob psát a že nyní

po obdržení jeho zase uplynul málem msíc, tož budeš moci se

domyslit, jak se u mne zmáhá moment vis inertiae; ano, umru-li

zúplna, což konen tak dlouho trvati nemže, a pekáš-li m,
jak Ti toho srden peju, snadno se budeš moci tšit nad tou

ztrátou jako te asi, ka: ,Lenoch (i hniloch) Ján, dlouho o sob
nic nedává slyšet!' jako by to byla obyejná mezera v rženci

našeho dopisování.

3 M. Sloboda, nyní technický inspektor v Plzni.
1 Rakouská /regata Novara vykonala r. 1857—59 výzkumnou cestu,

jejíž výtžky tam pedstaveny.
1 Viz list cis. 178.
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Však nechejme žertu, aby nás pánbh nepotrestal. Vždy juž

jsou smutné vdovy, jichž jsme nedlouho co panny celovali — a

nejen teta Berta, 2 ale i ubožák Ortner leží ,ve vlastním hrob',

jak jsem se z partecedule dozvdl. Netušil jsem, když jsem

s ním byl naposledy, že to bylo naposledy. Abychom se tedy i my
nebyli snad vidli naposledy v Kozím Brandýsu, 3 podvoluju se

dle plánu Arthurova 4 ku sjezdu svatodušnému, abychom tam

takoka v suchých konturách slavili chrousty a máj, jehož jsme

v Roztokách užili v živých barvách skutenosti. Neoekávejte tedy,

že bych já mým vodním tlesných a duševných rozkoší mohl

zprostedkovat tam, kdež ani porýnských hostinc, aniž vín není.

Nejh bývá i zde s noclehem. Krom restaurace klepaovské
u staí blanské nebude tedy na jakýž takýž komfort možná poítati.

Oznámíš mi tedy, ve který den dojedete do staí ,Blansko\ kdež

bych já asi o 1. hodin, vy spolu asi [o] V2
3 dojeli. Klepaov je

u samého nádraží; na onu restaurací (ne v nádraží, ale za vodou),

totiž s tou verandou na železných sloupech, ješt se snad pamatuješ.

Tam bychom mohli asi dosti lidsky ponocovat a pobýt, asn
ráno nazejtí vydati se do Sloupá, kdež by ve svátky snad i dosti

postaten se dalo poobdvati a na noc teba zase nazpt do Kle-

paova, odkudž druhý den na Adamov a p[od]. Kdyby nás pov-
trnost podporovala, mohlo by to vždy dosti píjemn vypadnout.

Kdybychom se tedy sjeli v sobotu ped svatodušným
hodem, shodlo by se nám to snad všem tem. Oznámíš mi to

tedy rozhodn. Ve dni svátené ovšem v Klepaov i Adamov
bude velmi živo od Bran; na noc ale se to celkem všechno

navracuje dom do Brna a jen ve dne to tam hejn. My však

bychom ve dne v lesích a horách mli prostoru dost a na noc

mohli bychom vše juž v Klepaov objednáno míti. To tedy mj
povrchní brouillon; varianty ex tempore se naleznou samy sebou.

Ad vocem ,Kalendá bájeslovný': 5 dkuju Ti za mn poslaný

exemplá, onen druhý odevzdal jsem dle Tvého naízení. Ostatn
pejti, aby to Kober' šastn brzo odbyl, sice to sestarne, zvlášt

tím, že jsi, divným nápadem, takový tisíciletý kalendá navlékl na

efemernou nit roku 1860. Pední lín poznámka kritická jest tedy,

abys v druhém vydání nebral ohled na b/íci rok. .laky tedy

poádek? Asi: zima, jaro. léto, jese, i tak jaksi. Pak pidati

• Wittigkm

nuivs fiaá Orlici. A

\rthur Willigk.

nihkuptCtvt I. /.. h nakladatelství spisu toho.
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nkde struné pojednání o posouvání jistých
,
pohyblivých' hod,

ovšem prastarém, ponvadž se výron doby msícem (lunou)

jist díve a snadnji ídily než sluneným obhem, pro astrono-

mické nedostatky. i nebyla velikonoc u nežidovských národ
pohyblivá? Dle bible Mojž. III. 22 etc. zdá se, že byla velkonoc

poátkem roku a žní a 50 dní po nich (nevajxoaxrj) letnice,

slavnost obžinek i díkuinní za úrodu. Pauly R[eal]-E[ncyklo-

paedie] 7 má ledacos zajímavého o egyptském, eckém a ímském
kalendái (v[iz] annus a mensis), ale nic o semitském. Problema

ovšem mé jest snadnjší než rozešení.

Jinak bu zatím zdráv a dobré mysli; pozdravuj Lauru

a dti a modli se, aby nám povtrnost na sjezd pála jak vloni,

zdraví však lépe. Amen.

183.

J. Helcelet I. J. Hanušovi. [Brno], 1860 erven 5.

Jak strávil letnice. Projekt cest a schze o prázdninách.

Rodinné vci. Lituje Šafaíka. Dotaz po Tennerových a po dívím
ústav vychovávacím.

Originál. Praha. Museum král. eského. Bez adresy a bez podpisu.

5. ervna 1860.

Hynku milý! Letnice pešly a není nám teba hrub litovat,

že jsme svj májový sjezd nevyvedli; nebyli by nám slavíci

a chrousti hrub k májovým citm a snm pizvukovali a pi-

bzuovali. Byl-li pak jsi Ty v Jiín i v Teplici? a jak se Ti

dailo? Tuším a peju, že aspo jsi jak náleží zdráv a že jsi si

drobet odpoal a se zesílil. Litoval jsem T srden z toho, že

jsi na hlavy bolení tolik vystál, a nevím, byla-li to jen tak zvaná

mikrén (hemicrania) keovitá, nervová, i to nco rheumatického,

s horkostmi zimninými spojeného. Nyní, když je po tom, je dobe;

jest ert jak dábel.

Já z nenadání byl jsem zase jednou v Kladrubech v kobylím

poli. Obdržel jsem náhle v sobotu ped sv. Duchem dopis a po-

zvání, bych v poledn Platzera oekával na zdejším nádraží a jel

jsem spolu s ním. Chodit tam ale jsme málo mohli; dílem jsou luka

ješt mokré byly od dlouho trvalé letošní jarní povodn, dílem

pro pršky a peháky ustaviné. Jezdili jsme tedy dílem lesem,

7 Viz list is. 177.
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dílem od dvoru ke dvoru a pehlíželi kostvo ve stájích a jedli

a pili. V úterý jsem juž byl zase doma. — Co se týká budoucích

prázdnin, hodlám ovšem jeti na Mnichov, a nebylo by to, vru,

nejapné místo pro njaký náš sjezd. Jenom co do sníženého ažia

k tomu je prabídná vyhlídka, a takto s bankovkami není nic. Já

na štstí mám ješt nco v Pruntrut u své pízn pohledávat,

sice bych, vru, nevdl, mohl-li bych se letos pustit na tu cestu.

Tak ale i Božena nyní na mne doléhá, abych ji vzal [s] sebou

a nechal ji tam na rok, aby se docviila ve francouzštin a leda-

emu se piuila, k emuž doma u matky není možnost. Varoval

jsem ji ped ,mal-du-pays', ale nedá si íci. Nuž, af zkusí ciziny.

Povede-li se jí asi jako Milci Tvé? Jest bída s dtmi a s holkami

dvojnásobná! Tvé dcerky budou samy uené professorky a jest to

pro mladé stvoení, plno áky a pretensí na slastné žití, trnitá

dráha, než se ubohý lovk toliké ideálnosti a reflexí zbaví, aby

se mohl tomu smáti, co v život tak nenalézá, jak si to vytvoil,

pál i doufal.

Pro mi nejmenuješ místo samo, kdež bývá Vladislav? Po-

myslil jsem juž i, zdali bych neml na Prahu do Mnichova jeti, a

kdyby snad penz nestailo, Tebe aspo až po Šumavu provodil.

Nebo pod 100 zl. (ale stíbra!) nemyslím, že bys se ml pustit

pes eské hranice, jelikož se Ti nejedná o pout a pokání. Bavory

jsou sice zem dosti laciná, ale s bankovkami pec nic nepoídíš,

trat pi nynjším ažio juž tvrtý díl, tedy na míst 3 zl. potebuješ

4 zl.! Ostatn hodlám odjeti odsud v sám zaátek srpna a cestovat

dosti spšn a šetrn. Nazpt pojedu tuším zase na Mnichov, asi

v 10 záije Mnichovem i díve ješt; blíže to nyní nemohu udati.

Mly-li by se do té doby vci pro Tebe polepšiti, mohli bychom

se tam tenkráte sjeti a spolu domu jeti. Než prozatím jsou to ješt

vždy jen mlhy bez uritých konturu.

Tu ne quaesieris (scire nefas), quem Tibi, qucm mihl

Finem di dederint

Ut tnelius, quicquid erit, patil

- sapias .piva' liques; et spatio brevi

Spem longarn reseces etc etc.
1

Což pak se to u Vás v Praze dje? Stái se matou a mladí

blázní.- Ubožák Šafaík, že JUŽ na tomto blahoslaveném s\

1 Quintus Horatius Flaccus, Carm. Lib. I. II. — .

\

'in originálu //<•/-

ceteí zamnil slovem ./>/:'</'.

7 Narážku nu duSevtli poruchu /'. J :. ;• nli I

mostu do Vltavy, ale bvi zachránn.
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netroufal obstát! Sit Tibi terra levis! Co pak asi se stane s jeho

spisy a znamenitou bibliothekou? 3 V tomto oboru filologickém snad

žáden z jeho syn za ním nejde? Vojtch 4 asi je nejstarší. Hle,

bylo by nám o ledaem pohovoit, o emž v dopisech nelze se

domluvit.

Že máš letos mnoho hodin, tší m v ohledu finanním ; než

pozor, aby nebylo píliš; fajákv ayav.

Což manžel Gabin? 5 Juž je prost? Ty vci hrozn se vlekou;

pro nevinného to pkné nadlení. — Piš mi brzo, a pál bych

mnoho blahých zpráv, a na svt, bohdej, pohoršení bývá více.

Bute všichni zdrávi, a pedevším Ty bu zdravý a tuhý a v po-

klidu mysli. "Eppcoao!

D[ouška]. Kdosi se m ty dni ptal na ústav vychovací pro

dívky, snad professora Šetlíka, 6 jenž má ženu dceru Stakovic.

Víš Ty co o tom?

184.

J. Helcelet I. J. Hanušovi. [Brno], 1860 ervenec 29.

Program prázdninových cest. Chvála srbštiny Karadžiovy.

Pozdravy a t. d.

Originál. Praha. Museum král. eského. Bez adresy a bez podpisu.

29. ervence 1860.

Píšu Ti, milý Hynku, naspch, jsa ve víru myšlenek a prací

odjezd z domu pipravujících. Co do programu mého letošního,

jef pod vlivem spchu, nepohodlný tedy pro dostaveníka. Ostatn

stojí v nm ,5. 6. 7. srpna Mnichov', totiž na cest s Boženou do

Švýcar; 1 11. 12. 13. 14. 15. srpna stojí Porrentruy, u mých pí-

3 Je v Museu král. eského.
* Vojtch Šafaík (1831—1902), professor chemie na eské technice. Z 11

dítek P. J. Šafaíka pouze tyi dožily dosplých let: vedle V. Šafaíka dcera

Božena, provdaná za Jos. Jireka, syn Jaroslav (1833—1862) MUDr., vojenský

léka a spisovatel v oboru pir. vd i lékaství, a Vladislav. — Viz: C. Zíbrt,

Co vyprávl P. J. Šafaík rodin o svém mládí a životu. M. 1909, zejména

na str. 242 a 291.

5 Ign. Tenner, správce vojensk. zásobáren, byl v disciplinárním vyšetování.
6 Josef Šellík (1833—1860), jenž se zasazoval o zizování prmyslového

školství eského.
1 ,Stojíf i ped tím ,2. 3. 4. srpna Chiemsee, FraueninseV. Pršelo-li by,

dojedu tím díve do Mnichova a pak snad i pre zase odjedu dále.' [Pozn.

Helceletova.] — Cesta vykonána a popsána v list ís. 185.

24*
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buzných; pak v nm stojí ,22. srpna Sión (i Sitten) v kanton
walliském', kdežto od návštvy u strejce faráe Helzeleta má se

celebrovati dostavení s drem Pražákem, který juž do Paíže odjel

a nkolik dní by chtl Alpami se mnou pocestovat. Konen stojí

,5. 6. 7. záije zase Mnichov' na zpátení cest se Ctiborem

dom. Tam odsud buto pes ezno a pímo po Dunaji dom
anebo, ale stíží, jaksi pes Karlovy Vary a Prahu dom, ponvadž
mám v Ostrov (Schlackenwert u Var) jakéhos bratrance ženy mé
navštívit, jehož synka máme v nastávající školní rok ve strav

míti. Shledati bychom se v Mnichov musili pomocí pošty, psaním

poste restante; nebo já sice bych se rád uhostil v Mnichov v hotel

garni Marienbad, zdali ale místa naleznu, to nejisto.

Kdybys tedy chtl, piš mi v Mnichov, kde jsi. Já na každý

pád se na pošt optám. Mj adresse v Pruntrut je, kdybys mi

chtl tam psáti: Á. Dr. H. chez Monsieur Etienne Carraz, negotiant

a Porrentruy, Canton Berne, Suisse. Ostatn v 5 nedlích asi jsem

zase doma, okolo 10— 12 záije. Ctibor se musí pipravit na pi-

jímací zkoušku, já pak poklízet mj oekonomický kabinet v novém
stavení techniky, kamž se sthujeme z dosavadního nájmu.

Tšilo m, kde jsi mým skromným margináliím pi rukopisu

Tvém- z pítelské strannosti vtší váhy pikládal, než mají, i ne-

mýlí m to ve skromném svdomí. Ty Vukovy 3 vci mají takový

ráz neporušenosti a konservatismu v sob, že by jich zajisté bylo

s nejednoho hledišt propátrati: co do formy jako co do vci.

Pi pekládání jich vždy jsem v nesnázích, když otenému jazyku

eskému k vli musím njaký kapitální obrat ztenit a zprostait.

Rozkošno by mi zajisté bylo, kdybych je mohl s nkým všímavým,

ovšem nejlépe s Tebou, ísti.

Piložené originální depeše ženských poklonck a mužských

cigár posílám Ti zase nazpt do archivu s pátelským .Prosit!'

A tak zatím koním a pcju zdraví i zdaru, na skutené

shledání jen poloviním srdcem doufaje. Ostatn hory doly se

nescházejí, ale lide.

Dfouška). Omluv mastné skvrny na papíre mém; nebudout

na ujmu obsahu.

1 Vuk
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185.

/. Helcelet I. J. Hanušovi. [Brno], 1860 zái 22.

Zpráva o vykonané cest. Ctibor doma. Božena ve Švýca-

ich. Ochotn slibuje pevzíti korrekturu Dvy.

Originál. Praha. Museum král. eského. Bez adresy a bez podpisu.

V Brn dne 22. záije 1860.

Jsemf tedy zase doma u svých oadných penát (sit venia

verbo) a uvítal jsem s potšením, milý Hynku, Tvé psáni od 17.,

v nmž jsem radostn zvdl o Tvém blahobytu; quod felix

fastumque sit. Mráky, které pobyly, necha jen nezhustnou na

erné tue, ostatek pi dobrém zdraví a piv bude, bohdá, k obstání.

Já dojel zdráv 13. t. m. se Ctiborem, jenž jest vysoký asi jako Ty
a zdráv a vesel vypadá. Pracuje te pomocí mou pro pijímací

zkoušku zdejší a není to práce malá, ponvadž v nejednom ped-
mte jsou mezery; nebo pruntrutští jesuité odbývají to jen ledajak,

pipravujíce vlastn žáky jen pro knžstvo. Ostatn tyto zanedbací

híchy (Unterlassungssiinden?) nedovedly ho pokaziti, a se ho

i loviti neopominuli. Doufám, že mu cizina pece jen byla u ve-

liký prospch a že má nadání dost i pomeškané dohoniti. — Se

študenty a mšany žil tento rok velmi dobe a málem pl kopa

kamarád provádla ho až na poštu, když jsme 20. srpna spolu

odjíždjíce z Pruntrutu vylézali vzhru na banket na steše ohrom-

ného poštovského vozu, na nmž jsme, užívajíce arovné vyhlídky

a výborného poasí, letli skrze svží doliny, luiny a háje po-

hoím Jurským do Lachaudefond. 1

Ovšem nazejtí zase pršelo, když jsme z Neufchátelu jeli

železnicí k Lemanskému jezeru, jakož vbec stálost pkné pohody

letos jenom skromná byla. Pece byli jsme dosti šastni u vtšiny

alpských pechod a slavných míst, jichž jsem mu hledl dáti

poznat na rozlouenou ze Švýcar. Byli jsme ve Valisu u strýce

faráe, pekroili jsme hranu Bernského Oberlandu z Leuku pes
Gemmi, byli jsme v Interlaken, kdežto jsme z nov navštvované

,Schinige Platte' asi 6000' nad moem z tvái v tvá slavnou

Jungfrau (ježto také panenství neporušené nemá, los to všech

pkných panen) patili, byli jsme v Thun (ježto viz nahoe na

vintce), 2 v Bern, v Lucernu, v Zrichu, v Pfeffers a takto zase

Kostnickým jezerem, 3 Augsburgem, Mnichovem, ezném a Dunajem

1 La Chauds de Fonds. 2 Není jí.
3 Bodmanské jezero.
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toulali jsme se dom. — By byla eskobavorská železnice hotova,

byli bychom Vás navštívili v slavné Praze. Ale spch a ohledy

finanní tomu pekážely.

Ostatn pi mnohých krásách vzpomnl jsem i na Tebe. Jako

když jsme blaze po nevyrovnalém jezee tver[a] kanton (lac de

4 cantons, Vierwaldstáttersee) plouli, odpovídal jsem si v duchu,

se zpomínkou na Tebe, na otázku: Které asi jest nejpknjší místo

na všech jeho behách? Nejpknjší je Ksznacht, aneb s pro-

nunciací francouzské novoženky, která s námi na palub byla,

Kiisznackt. S ímž snad i spokojen budeš, teba jsi ve svém
list o kamnech s dutou bání na okrasu a o hlavním jejich pso-
bišti, dvíkách (rectius: elistn, prsku, pekelci a[t.]d.), negalantné

mluvil.

Boženu tedy dovezl jsem skuten do Pruntrutu i psala nám
juž dvakrát velmi rozumn a šastn. Pomocí Ctibora obeznámila

se hned první dni s rodinou velmi vzdlanou a liberáln smýšlející,

kdežto hned nabyla pítelkyn ve dvou dcerkách, emuž jsem velmi

rád, akoli jsem se nehrub obával, aby pošmourný duch popský,

jenž tam místy, tak jako ve Francii, hrozn straší, ml omámiti

mou dceru, zvlášt Boženu pirozen dosti rozumnou. Mládež vbec
v tom ohledu bývá rozumnjší nežli staí, jakž mi i Ctibor vy-

pravuje, že žactvo v celku dobe rozeznává áblovství popské a ne-

ohroženou kritiku mezi sebou nad nimi vede. Politická barva té strany

nazývá se ,erná', kdežto radikální, liberální ,ervenými' tam šlovou.

Vdlo studentstvo každého professora, ba každého mšana dle

barvy rozeznati a ,erveným' páti. Doba vzhledem na politickou

konstellací kritická zabrauje nyní na ten as liberálním píliš hor-

liv vystupovati, aby sváry vnitní nescslabily sílu proti venku

;

a protož erná strana jaksi nyní si hrdej i poíná. Pijde as i Dva
bohyn zlatovlasá pece jen mladému junochovi se dostane.

Ad vocem Dvy!' Co se korrektury od Tebe ohlášené týe,

tším se na to Ctní a milerád, kde co spatím, stranu puntíkú,

árek a jiných mušiuni svdomit opravím. Takto mjme se tedy

rádi; bohdá, že se zase jednou zblízka budeme moci vespolek

míti a sob pipíti. Pozdraveni i Laue i celé Tvé eledi.

1 Divá, zlatovlasá bohyni pohanských Slovan, (f sledu poxúsi

etinl bohyni tito, Pallas Athtni pepodobni, vypravuji 1. J. Hanuš. Abhand-

lungen der kón. Bóhm. Qesetlscha/í der Wissenschaften V, Folge, li. Band,

i 1860, h
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186.

J. Helcelet I. J. Hanušovi. [Brno], 1860 íjen 14.

Posila žádaný peklad a nabizí se k dalším. Ctibor doma
v gymnasiu.

Originál. Praha. Museum král. eského. Bez adresy a bez podpisu.

14. íjna 1860.

Dlouho, milý Hynku, ekal jsi na žádaný peklad a nyní

teprv Ti posílám jen srbský. Valjavce 1 v Brn není možná se do-

píditi, rovnž i slovníka slovinského by nebylo, kdybych i Valjavce

byl našel. Já mám jen nmecko-slovinský a slovinsko-nmeckého

pl; 2 co tedy zasahuje pes písmeno P, to nemohu nalézti; tak

jen tuším, že ty srené a nesrené vúre asi jsou úre (Uhr),

hodiny (?). Že jsem ti srbskou pipovdku 3 a negací slovinské

tak dlouho neposílal, toho je vina dílem Ctibor, s nímž jsem pro

jeho pijímací zkoušku 4
i etinu i pírodopis pracoval, dílem pe-

sthování se našeho technického ústavu do svého nov vystav-

ného domu, 5 proež jsem ml i mám ješt neobyejných lopot a

trampot.

Ml bys-li ale ješt chu na nkterou Vukovu pipovdku
a nemusí-li to býti tuze naspch, oznam mi jen, kterou, i obdržíš

ji. Považuju to za povinnost aspo píteli ponkud užiteným býti,

ne-li svtu a lovenstvu i idei i jak tomu asi íci. Nejsem

v stavu hrub co chtíti z poslušenství, le jen z lásky, a chut mám
tak podivínskou, že nemohu ledaco zamilovati a že, koho bych

mohl zamilovati, mi nerozumí. Pokraujme tedy si telegrafovati

lásku, když nás ,Usu odsoudil nebýti pospolu. Zdravstvuj.

187.

J. Helcelet I. J. Hanušovi. [Brno], 1860 listopad 10.

Blahopání k slíbenému Hanušovu bibliothekáství. Ohlášené

revise rukopis nedostává. Žádá o koupeni Lukiana. Rád by po-

znal Spinozu. Zprávy o rodin a o Pruntrut.

1 Matija Valjavec-Kramanov (1831—1897), slovinský filolog a sbratel

lidových písni, vydal: Národn pripoviedke u i oko Varaždina. Varaždin, 1858.

- Slovník v knihovn Helceletov nezachován; snad to byl Janeživ
Popólni roni slovar slovenskega in nemšk. jezyka. Celovec, 1852.

3 V. St. Karadži, Srpske národn pripovijetke.

* .Zkouška dosti perná šastn odbyta, Ctibor v 7. gytnn. tíd.' [Pozn.

Helceletova.]
5 Nynjší hlavní budova nmecké techniky. Viz list ís. 180.
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Originál. Praha. Museum král. eského. Bez adresy a bez podpisu.

10. listopadu 1860.

Že mne Tvé lakonické psaní peradostn pekvapilo, neteba

Ti, milý Hynku, ,na mou duši' potvrzovati. Že jsem se Ti neozval

ihned radostným ohlasem, jak jsem se ovšem k tomu puzena

cítil, bylo tím, že se mi jen toliko to, a nic více nezdálo rovn
podstatným pedmtem k lakonické odpovdi. ekal jsem tedy,

až bych Tvou všf 1 spatil i potvrzenou, ne delfickým výrokem, ale

Vídenskými Novinami;- ekal jsem den ode dn[e], a nedocházelo to.

Nyní pak, kde nám snžné chumelice petrhujou spojení s Vídní

a já Vídenských Novin v kavárn poádn se dopíditi nemohu,

obávám se, aby mi ta dležitá zpráva v nich njak neproklouzla,

i Ty bys m mohl za vrného sice, ale tupého pítele držet. A
si to tedy Víd[enské] Nov[iny] pinesou dnes nebo zejtra, neod-

kládám juž déle, spoléhaje na jistotu Tvé privátné zprávy, a peju

Ti z plného velého srdce štstí k této peblahé novin. Kéž je Ti

popáno hodn mnoho dobrého a krásného z toho nového a ubez-

peeného úadu a postavení vytžiti a po dlouhý život Tvou

innost a slávu zvelebiti spolu s nezkalenou blažeností Tvou a

rodiny Tvé! Škoda, že mi nebylo páno spolu s Vámi ten radostný

vroubek v rženci života Tvého ušlechtilou kapkou skropiti a slaviti.

,Af tedy žiješ Ty a bibliotheka pražská !' zavzni mj pípitek

telegrafický. Poínej si jen moude a opatrn, budeš míti pod sebou

i kol sebe závistník dosti; nedej se mladistvým vytržením za-

nášeti ku pílišnostem, by jen i relativným. Poshov té mé, zbytené

snad, nikoliv ale filisterské úzkostlivosti. ílaona fieí! na vlnách

plujeme.

Ta neoekávaná událost dojala T asi tak, že jsi tuším nebyl

v stavu v Tvých literárných pracích pokraovati; nedochází aspo
ta revise rukopis Tvých slovansko-mythologických, jež jsi mi

byl ohlásil

;

:! a pošleš-li mi co brzo, pipojuju k tomu malikou,

ale jen píležitostnou, prosbiku. Pikládám tuto lístek z jakéhos

Štorchova antikvárského katalogu, kdež jsem tužkou podtrhl jedno

ecko-l.itinské vydání Lukiana; kdyby bylo v tu cenu k dostání,

kup mi je ;i pošli, na mé ovšem útraty, spolu s revisí zmínnou.

1 T. }., ie Hanui rehabilitován ustanovením ta bibliothekde univer-

sitní knihovny v Praxe po P. J. Safaikovi, feni /»<> tvém ochuravinl byl dán
sluchy, Hanuš mel tehdy fii jistotu. ie místo dostune. dle

l I. prosince s plutém 1365 tL Vit lisí

Wienei Zeitung. úední l Vit I a 188.
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Usmješ se této mé kehkosti a choutce; avšak bylo to mé dávné

pání. Vímf, že to duch negativní, ale práv naše doba a situace

má libuje si v takovém humoru ve vkusu Lítacích List. 4 Píleži-

tostn pokochávám s[e] i ve vcech teplejších. Onehdy etl jsem

Spinozu od Auerbacha, 5 kdežto m pudmetafysicko-ethickýSpinozv

nad míru dojal až ku pání, blíže poznati práce toho pezajímavého

muže; ovšem, kdybych byl v Praze, mohl bych se na pana bibliothe-

káe obrátit a vyhovl by mi v tom, a dobe vím, že i tam bych se

nedokochal toho, o emž též platí ono twvto. <5e7, an konce absolut-

ního není, nýbrž jen odpoinku prozatímního i ve filosofii. Ne-

pikládej tmto ádkm obzvláštní váhy; jsout to jenom telegra-

fované ,Schenkengespráche'.

V rodin mé plyne to vše tichým proudem. Ctibor je piin-
livý dle sil svých

;
jenom školský stav zde zdá se mi nad míru

vlažný, nedovaený. Božena ve Svýcaích si libuje velmi ; nalezla

pátelství ve vzdlané rodin a kochá se ve studiích všelijak

humanitních, sit venia verbo; toužila po tom a v prosaickém

oboru okolo matky své vždy to pohešovala. Na touhu po domov
ani netrpí, ani netrpla, což samo sebou mluví. Naopak Miroslava

po matce se vrhne. V Pruntrut pi jakýchsi volbách knžsko-
konservativní strana utrpla znamenitou porážku. ,College\ jehož

editelství ml knz, dostalo se pod ízení svtského professora;

ano, mezi dvma novými mladými professory jeden jest protestantem,

což tam neslýcháno. Bližšího náhledu do tch vcí nemám, jelikož

mi to jen Božena psala. íJavra psi. Zdravstvuj, jak náleží, i s Laurou

a rodinou a piš zase brzo, a nelakonicky. "Eppajoo!

188.

J. Helcelet I. J. Hanušovi. [Brno], 1860 listopad 20.

Vrací poslanou korrektum. Badáni mythologické nemže býti

zprvu bez chyb. Vytýká Hanušovi, že nkdy v badáni ethymo-

logickm pesteluje; eština jeho velmi kostrbatá. Stýská si, že

se práce Hanušova neuznává. Žádá dslednosti ve psaní mytho-

logických slov.

Originál. Praha. Museum král. eského. Bez adresy a bez podpisu.

4 Fliegende Blíttter.

6 Bertholda Auerbacha (1812— 1882), povídkáe nm., román: Spinoza,

ein Denkerleben.
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20. listopadu 1860.

Konen, milý Hynku, posílám Ti Tvj rukopis ,0 výkladu

slov[anských] povstí', 1
jejž jsem piln a s mnohým interessem

peetl a s marginálními opravami a glossami, olvkem pipsanými,
dle vyzvání a dovolení Tvého opatil. Ml jsem práv mnoho
všelijakých prací školních i privátných, pro které se to ponkud
opozdilo. Arch revise rukopisu o zlatovlasé Dv, 2 který mezitím

došel, odbyl jsem dív a hned nazpt odeslal i jist jsi jej ná-

ležit obdržel. Co se týká vci v tch pracích, mám jen malou
v tom váhu svého úsudku, asi jen jako nepedpojaté tenástvo;
obdivuju upímn tu celou novou provincii starožitností a mytho-
logie a nahlížím, že to zprvu bez njaké chybiky býti nemže,
dílem pestelením, dílem podstelením tere zameného, a spa-

tujujve pedpojatostech Erbena, 3 jinak nad jiné vážného eského
uence, nové dkazy zvláštní poetické nejapnosti moderních ech,
bera poetickost totiž ve vyšším, vlastním smyslu, objektivnou

(sit venia verbo), naopak lehejší, lyrické.

Naopak Tebe obdivuju pro Tvou vítznou energii a slídivost,

kde které stopy k vci okazující. Pece se obávám, že T ta Tvá
mladistvá prudkost zavádí ku etymologickým pílišnostem, a na

škodu a bez píiny; nebo odvážlivá a nakonci nepodstatná

etymologie nepomže vci slabé, ano i pevnou seslabuje. Pál
bych, aby mnohé etymologické doložení bylo mén kategoricky

vysloveno. Co do jazyka ale textu Tvého, tu trnu nad tím, že Tvá
eština musí vždy ješt tak daleko za Tvou lehkou, jasnou,

plynno[u] nminou kulhati. To Ti musí naprotiv takovým mistrm
eštiny, jakým je Erben, 4 ve skutku vždy na ujmu býti, pohíchu!

Kde které nové i neobyejné slovo i obrat pochytíš, juž

ho užíváš s pravou fúrií, by i neprav; na p. nutný, pro které

1 O mrthodickem výkladu povstí slovanských vbec a o výkladu po-

li: .Ti zlat,- vlasy Drda Vševda- svláSt. Vypravuje v listu otev eném,

jejž posýlá velezaslottžilému /». K. J. Erbenovi I / Hanuš. AbhandL d. k. Bóhm.
GeseUsch. d. Wissenscha/ten, V. Foige, lid. XII. Praha. 1862 Si

listy ís. 214, 2

Vit list is.

/'n>:i Erbenovi tOtii míil spis Hanušv, uvedený v pozn. I.

* .Nazývat' on kdesi jazyk eských a tvldSt pražských spisovatel, a

.pravém, nmé, knu eštinou: to i prosaist i Inisni: /Poznámka Helcele-

:/ Dodávám k ni. že se A' J Erben takto vyslovil ve Zprá tát
o dramat In slovanských ni prémia, pražským m
p. I erd. Fingerhutem ustát letech 16 & a Í860 byty taslány, Praha.
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máš obojetnou auktoritu Markové Logiky. 5 Staí to mají jen co

pídavné ku poteba, nutná poteba eine leidige, leider zwingende

Notwendigkeit; ale tak jak Ty to bereš namísto slova musiti
(kterého se tuším píliš štítíš), poteba, teba, iní to naskrz

mýlící dojem, ponvadž to vyjaduje více, nežli chceš. Rovn tak

starý nezpsob bráti rzný einzeln, separat, vereinzelnt namísto

rozliný, rozmanitý, 6 ruší též prostotu, nepedpojatost výrazu

a vty. Já to nekorrigoval všude, ostýchaje se pedantismu a obá-

vaje se, že Ti snad ruším smysl, mající víc vysloviti ; avšak po-

chybuju. Tak též pokon, na pokon; to když stojí jednou v celé

knize, jesti dost, na p. zur Abíertigung, zum Schlutí, zur schliefilichen

Erledigung. Ale namísto bžného, prostikého endlich, posléze,

konen, se to nehodí a je toucímu jako njaký práh i kámen
na procházce jdoucímu, o který nemile klopýtne neb pelízati

musí. Dále neobyejný, v prose neodvodnný, protivný poádek
syntaktický dodává též ei Tvé nemilou píchu affektace ; na p.
pravé místo adjektiva jest ped substantivem svým i v eštin,

a stavt ho za substantivum bez píiny jest vadící nemístnost;

ta píina ale jest, jak jsem Ti, tuším, juž jednou psal, 7 když

chci na adjektiv draz klásti; tenkrát je stavím za substantivem,

by nám to o latin byli ve školách i naopak uili. Když pravíš

,to je mj nový nž,' tu mluvíš prost o svém novém noži;

pravíš-li ale ,to je nový nž mj,' tu zastáváš své jmní, klada

draz na mj; pakli mluvíš, ,to je mj nž nový', tu poukazuješ,

že máš i nž starý, to ale že jest nový. Nemám-li pravdu?

V tomf chybují tém všechni nedosplí eští literáti, jelikož by

rádi zakrývali nmeckost své eštiny, ponvadž se nauili, že

v eštin mže adjekt[ivum] státi i pozadu ; mže ovšem, ale ne-

musí a bez píiny nesmí.

Pak verbum v eštin nepatí bez píiny na konec vty.

Nmecká eština ale jako na kancelái si poíná a s obzvláštní

suffisancí podle latiny klade bu i v hlavních sadách (vtách) verbum

nakonec, anebo alespo ve vtách vedlejších, poínajících s konjunkcí,

dle syntaktického zákona nmeckého jist na konec je klade; toho

však v eštin není nutná poteba (zwingende Nothwendigkeit),

anobrž radím, komu záleží pi vt složitjší na snadné srozumitel-

nosti, ten stav pkn verbum co kopula uprosted mezi subjekt

a mezi predikát i objekt.

5 Ant. Marek, Logika neb umnice. Praha, 1820. \ 'iz list ís. 153.

"' V zachovaných dopisech je výtka ta až v listé ís. 271.
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Avšak jest takových nuceností tolik, že bych musil knihu,

a ne list psáti; a asto bych byl i v rozpaku o dvod a o pravidlo,

kde pece uju nemístnosti nmecké eštiny. Odpus a omluv

tedy tu mou oracf, a nezdá-li se ti sem tam v rukopisu oprava

má svditi, vymaž ji; proto jsem psal s tužkou. Budeš míti ovšem

pkn co mazat, ponvadž jsem nkdy i vcné poznamenání neb

jiné pipisoval, a pak na druhé stran jsem shledal, že to sám
udáváš. Vymazuj tedy a nehnvej se.

Že to píšeš esky, pochopuju a vím, že tím pinášíš obt
i úctu vlasti a národu, bohužel, klesati juž juž majícímu na vzdor

toliké žalosti a namáhání nejednch ; že však tu službu Tvou
málem neuznají krajané Tví, tuším a cítím. A pec, kdybys toho

psal nmecky, ml bys snadnjší práce, vtšího užitku a potšitel-

njší vdnosti ueného svta, a tu by T Tví v kletbu dávali.

Nuž, tak jest na svt. Nevdnost je pravidlem a zákonem, jedno-

tlivými vdnými okamžiky jenom stvrzovanou; proež každý jen

i, ehož nemže nechati, sob tedy vdk.

Než do eho se tu pouštím ? Radj ješt nkolik slov o ruko-

pisu.* Ustanov se pi psaní jistých mythologických slov na pevné

form bu eské, bu vdecké vbec. Dle mého mínní nepiš

tedy hned Jenžibaba, hned Jendžibába, a zas Ježibaba, nýbrž stejn

vždy Ježibaba. Piorun uve co polské s husíma nožkama
(,piorun') jednou, pak ale piš esky peroun, neb perún, což na vlas

odpovídá helljenskému] xepawfk. Potom nebudeš potebovat mluviti:

blesk udeil, což jest proti jazyku; der Blitz schlagt nicht ein, der

Blitz zndet. Hrom bije a peroun pere, jak ostatn in margine

jsem poznamenal. Jen to prove konsekventn. Jak se nalézá

Svtovit psaný, nevím, krom Svantovit a radím nepenáhlenost.

Ustanov tedy sám se na ním podstatným, a pak to proved

v celém rukopise vrn a stejn. Ostatn Tvému sazei votuju ob-

anskou korunu a pomník v pantheonu eskem. 11

Piš mi i o Tvém novém postavení; kdy, jak, co, brzo-li?10

Ovšem, kdybys jeda do Vidn zavadil o Brno, dalo by se mnoho
odbýt snadn. Nuž, uvidíme. Kdy/ nemže býti lepe, jen kily/

je dobe! Bud zdráv a vesel a piš brzo; pozdraveni též Laue a

rodin. Koním, aby to pišlo na poštu. Eppaxro,

Viz list ís. 185.

Rukopisy Hanušovy jsou velice tizko itelné.

SlOOtO, kdy nastoupí bibliothekáství universitní, o nimi VÍX i' list:;

lém.
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189.

J. Helcelet I. J. Hanušovi. [Brno], 1860 prosinec 16.

Korrektury pravideln posílá. Peje si pravdy ve vci RK.,

ale radí, aby se Hanuš do sporu nemisil. as brzy zahojí ztrátu

RK- Stanovisko Feifalikovo je celkem nmecké. Sloh a duch spis
Thiimmlových proti klassikm nmeckým. Na Lukiana nereflektuje.

Originál. Praha. Museum král. eského. Bez adresy a bez podpisu.

16. prosince 1860.

Milý Hynku! Korrektury Dvy, 1 jak dojdou, ihned zase od-

cházejí, i tak vera ta, která došla, i odešla ; v tom se mnou budeš

spokojen. Že nejsem dost písný v tom, to leží u vzdálenosti naší

od sebe; nemohu vždy rozeznati, co jest Tvj schválný úmysl

aneb i zvláštnost a co jen bezdný poklesek. Onch bych se

mohl ovšem též dotknouti a nešetil bych toho, kdybychom se

mohli o to rozmluvit; bez ehož však nelze mi na ledacos sáhati,

ano nepoddal bys se ani mnohému, v emž bys mn ústn aspo
ásten pisvdil. Tak ale juž tomu není pomoci. Ostatn pro-

hlédni pokaždé mé korrektury, nebo nkdy musím na tom pestati,

že nco podtrhnu a na kraji v závorce znamení otázky postavím,

ponvadž nkdy bez rukopisu nejsem v stavu nco opravit, co

pece dobré býti nemže.

List Vojtchv'2 zase piložený Ti nazpt posílám a teprv

nyní lépe tomu náku rozumím, co jsem peetl od Macenaura

mi pjený spis Uber die Kóniginhofer Handschrift von Jul. Fej-

falík.
3 To bude zase celá nová literatura pohoršenosti a rozkvaše-

nosti, nebo pi vší neodolatelné váze argumentv jeho hlavních

na druhé stran ve mnohé vci pehnal, v emž jej budou tepat.

Ale los Ossianových básní 4
s Kralodvorského rukopisu nesmyjou

;

tu všechno .rozhodnutí citu a intuicí národa' nespomže. Lež je

lež a odkrytí a zahanbení jí neteba nikdy litovati; i trpká pravda je

dstojnjší nejmilejšího klamu. Avšak jedná se tu ovšem o cit,

by ne národa, aspo strany, a to strany v tu chvíli náruživé,

jížto je se varovati v dobu tak politicky rozkvašenou. I pál bych

1 Viz list is. 185. - AI. V. Šernbera.

Vydáno ve Vídni 1860. Viz list ís. 191 a 219.

* Ossianovy zpvy jsou vlastn ohlasy lidové poesie skotské, pevedené
do gaelštiny. Padlek ten provedl 1760—1765 James Macpherson (1736—1796).
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si, abys Ty se té polemice o Kralodvorský rukopis vzdálil; sob
bys škodil, aspo v njaký boulivý moment nesnáz zpsobil,

vci pak samé nepomohl. Já doufám, že tu ránu po té amputaci

literatury staroeské as nkolika let blaze zahojí, a než pl sto-

letí od vynálezu Hankovského vyprší, bude po všem a zasmjeme
se tomu. Podivno však, že osudy národa eského mají ten paral-

lelism s irským, i bohdej by nebylo ješt i jiných; ale plá zajisté

tu nieho napraviti nemže, byf byl i plá Jeremiášv.

Já nevdl, že Fejfalik se staví na stanovišt celky nmecké,

což jakožto Moravec 5 nepoteboval ; se stanovišt nestranného byla

by ta operací zachovala pknjšího, nepohoršlivjšího rázu. Ovšem,

v eském táboe nebylo ješt na dlouho možná dokati té ne-

pedpojatosti k vci té potebné.

Že jsi mi Thmla 6 tehda co ballast s rukopisem poslal, ne-

pochopil jsem hned, až bylo pozd. Ostatn tu v nm nkdy
a neškodí mi to, a se té hrozné pudrovanosti nejen slohu, nýbrž

mnohem více ducha spis tchto nadiviti dosti nemohu, což se mi

po njakém kusu tení tak zprotiví, že vždy zase jen po nkolika-

denní pestávce mohu pokraovati. Tu teprv je vidt, jaký kus

práce Lessing, Goethe, Schiller vykonali. Ponvadž jsem ho ješt

nevyetl, podržím ho ješt, abych ml budoucn ballastu, když ho

bude zase kdys poteba.

Podle Tvého psaní, a jak to dobe si pedstaviti mohu, ovšem
máš práce tolik, že na posílku nového rukopisu nyní tak brzo není

pomyšlení; mj se jen na pozoru, abys si pílišností neublížil.

Neteba ím za den zbudovati, jakož ani možná není; íestina

tedy lete, a ,sero medicína paratur.'

Ze Tvé piinní o Lukiana 7 bylo marné, na tom nic [ne-]

sejde a dkuju nicmén za dobrou vli. Že jsem byl zvolil zrovna

starší vydání s latinským pekladem po boku, to je tím, že myslím,

pro mn že neteba pílišné obti na takový luxusový artikl.

a pak latinský peklad po boku je takoka , lenoch' pro takové

hellenisty jako já .i ušeti našinci asto mnohého hledání v lcxi-

5
J. Felfallk sám <> tvém pvodu psal SuSilovi 10. srpna : .leh

wili es nicht leugnen, dass mein hen und mein sinu nach drm Deutschen
strht: melne familie ist eben seií tange eine deutsch ten, schon mein

rmanisieri ; ober leh erinnere mich mein wtmung
und leh halu- ein freundllches gefhl m* úas an /'. Vychodil, Freu
ttíek s„<n //>,,

i tg
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kách a mluvnici. Zapome tedy jen na to a jen píležitostn,

kdybys nco v antikvárských katalogách nalezl, anebo já kdybych

nco nkde shledal, tu by se mohlo mé mlsnosti vyhovt.

Že jste všichni zdrávi, tší mne ; i u nás to prochází. Jen

starý 941etý tchán se jaksi tratí, i bylo by možná, že by as

jednou zhasl, což by ponkud zmnu v dom zpsobilo.
v
Eppcoao.

190.

M. Mikšiek J. Helceletovi. Cáhnov, 1861 leden 15.

Oznamuje mu jeho protikandidáty a líí volební situaci.

Radí uveejniti kandidáty v novinách. Je nespokojen s agitaci

dosavadní.

Originál. Brno. M. Helcelet. Bez adresy. Odpov listem 195.

Velectný Pane!

Tu máte konkurenty pro snm 1 z Dacie: Honík z Brna, má
várí dm v Teli; 2 kusy Bek; 2 okresní Prokop; aktuár Jop

;

jemnický plmistr Heidler; Langthaler ze Slavonic; Breyt z Cickra-

jova ; Hon, 3 pastor ze Lhoty; tedy 9 kandidát bez Vás a bez

Šíka. 4 Práv jsem dostal list od bratra
;

5
je to tam mela. S mým

listem onehdejším dostal bratr i list od p. Beka a v nm vloženy

2 listy na bývalého setníka gardy a na plmistra daického. Psal

prý každému, aby volili jej. Petr jim ale hned ekl, aby se o Be-

kovi mezi sousedami ani nezmiovali, sic že jim bude erno-

žlufák nadáno a že tím ztratí dvru. Petr výborn psobí a píše

mi, že Vás prorazí. Dochází osobn a smlouvá se s Bloudkem. 6

1 Neodvolatelným diplomen ze dne 20. íjna 1860 stanoveny hlavní zá-

sady píštího konstituního zízeni Rakouska. Patentem ze dne 26. února 1861

vydána byla oktroyovaná ústava, v niž, jakkoli byla proti diplomu íjnovému

znan centralistického rázu, zachováno ješt obesilání íšské rady ze snm.
Viz eská politika. Díl II. ást 1. (Praha, 1907.) Zahájen tedy i na Morav
volební boj do snmu zemského, v nmž i Helcelet vystoupil jako kandidát

ve venkovských obcích okres daického, teleckého a jemnického.

- Josef Beck a Ant. Jaroslav Beck kandidovali v tomto okrese, jsouce

rodáky tamními; Josef Beck z Tele, Ant. Jar. Beck z Budce u Jemnice. Proti-

kandidátem Helceletovým ve venkovských obcích byl Josef Beck.
3 Správn: Alexander Han z Velké Lhoty, okres daický.
* Arnošt Sirek, prelát premonstrátského kláštera v Nové íši.
5 Petr Mikšiek, mšan v Daicích.
6 Eduard Bloudek, c. k. berní v Teli. Viz list ís. 19±.
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O zástupci mst ale píše, že Šíka neprorazí ; kdyby se on za-

stával, že by prorazili bud Heidlera, Beka anebo Prokopa. Aby
tedy z tchto Nmc nebyl nikdo volen, usnesli se na tom, že

navrhnou p. Antonína Fišera, tuším editele brnnské všeobecné

nemocnice. Tento je rozený Daian, je spoluoudem M[or.] N[ár.]

Jednoty a bratr myslí, že si ho musíte vzít mezi sebe, že nám
nebude aspo napí. Gratulujte mu tedy a priori a vykonejte

i ode mne pátelské poruení. eknte mu, že píšu práv Petrovi,

abych na jeho žádost schválil kandidaturu tuto.

22. prý je volba pro obce a 26. pro msta. Ona poptávka

Kubše z Marešovic na redakci 7 pochází od bratra. Bratr chtl jenom

redakci pimt k tomu, aby tyto kandidáty zejména a veejn
udala, nebo prý venkovani tam na Noviny mnoho drží. Když jest

tomu tak v Daicku, je tomu snad i jinde tak. Je-li tedy ješt

asu, af se dá listina všech kandidát zejména pro jednotlivé

okresy do novin, tak jak to Národní Listy udlaly. Nyní budete

snad už více vdt o navrhovaných a snad by to na venku nep-
sobilo jinak nežli jen dobe. Straniva Slobody jsem psal na Rožnov

a dostal jsem ústní odpov, že o nm už slyšeli i že ho budou

podporovat." Vy jste se mli v Brn vbec díve sestoupnout a lépe

i neúnavn agitovat. 9 Ostatn dostanete asi zítra list i od bratra.

Ostatn, abyste celou tu melu tam lépe seznal, tu je list od Petra, 10

po který si nkdy osobn k Vám dojdu.

15./1. 1861. S úctou oddaný Mikšíek.

M. Mikšíek, Expeditsleiter auf der k. Ferd. Nordbahn,

Station Hohenau bei Lundenburg.

191.

J. Helcelei I. J. Hanušovi. [Brno], 1861 leden 31.

Upozoruje na zbyle chyby v korrektue. Rádi Hanušovi.

aby byl opatrný, kdyby se úastnil sporu o RK. v jeho prospli/.

Stran RK. dává [-'eifalikovi za pravdu a pipojuje své vlastni

pochyby. Jsou-li tvary Slavoj, Knrvoj možné?

InáL Praha. Museum král. eského. Bez adresy a bet podpisu.

Vlor. Novin. Sloboda nebyl zvolen.

K jednáni o volbách srovnej l:-

' :<h hován.
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31. ledna 1861.

Naše korrespondence, milý Hynku, poád ješt záleží jenom

v korrekturních arších, aniž je vyhlídka, že to jina by mlo býti,

ponvadž bychom jinak astji i v jiném formáte a obsahu si

dopisovati museli, kdybychom spolu au fait všeho zstati mli,

co nás zajímá a co bychom si ústn také povdli. Nuž, také

nemíním tomu nedostatku tímto lístkem vyhovti, nýbrž jenom

vzhledem na práv odeslaný poslední korrekturní arch ,Dvy zlato-

vlasé' 1 T pozorná uiniti, že jsem ješt nco v nm zkorrigoval,

emuž Ty musíš dohlídnouti, zdali s tím jsi spokojen. A sice hned

na str. 291 postavil jsem namísto Abrahamova duha: Noelova

duha; nebo nevím, jaká by to byla jiná duha, co talmudisté by

mohli míniti, krom oné duhy po potop svta, kterou spatil Noe,

když vystoupil z archy. Dále na str. 293 dole v not v citátu

maloruském stojí nemožný plurál, instrumentál barvy a musí

stati barvami, což jsem juž onehdy opravil; musí-li to tedy tak

státi — jak já myslím, že nemže — tedy ješt mou korrekturu

vymaž. Konen na str. 294 na posledním ádku dole podškrtl

jsem dv slova, jež nemohu peísti; neopomi je tedy opravit,

nebo jsou zpotvoená. To tedy Ti píšu, ponvadž se obávám,

že píliš spoléhaje na mou revisi a sám asu nemaje, mohl bys

to poslati do tiskárny neprohledna toho. Ostatn bych myslil, že

by se mlo zvlášt sazem a korrektorm novin, na které pece

tená pedplácí, za každou ponechanou chybu smysl rušící dáti

jedna rána s lískovkou po zadnici; nebo nejkrásnjších lánk nelze

nkdy peísti tomu, kdož nemá pythickou divinaci, aby juž aspo
pro rovnoprávnost nejen v Uhrách se ješt hlkou trestalo, nýbrž

i v echách.

Avšak i co do sporu o authentinost KR. nemohu Ti za-

mleti, že bych si pál (v opaném smyslu než co jsem onehdy

T varoval), abys nešel píliš náhle do boje pro ni, alespo abys

sob ponechal mostu ku zpátenému tažení. Nebo dle mého mí-

nní pece bude míti Fejfalík pravdu, by i Tvé námitky proti

ásteným argumentm jeho spravedlivé byly ; znamenal jsem toho

juž pi tení sešitku jeho, 2 že ho bude za chytit a tepat, v hlavní

vci samé ale obstojí pece a do roku 1867 bude toho práv 50

let od toho vynálezu a do té doby, tuším, bude i po té 501eté

illusí; a bude dobe, nebo lež nemá zstati na oltái co modla

1 Viz list ís. 185.

1 Ober die Kóniginhofer Handschrift. Wien, 1860. Viz list ís. 189.
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a každá pravda, i trpká, je lepší a zdravší než ona. Nesrovnalost

celého objevení KR. se vš[emi] authentickými pozstatky eskými
každý hned zprvu cítil, poznenáhla ale jsme se tak v n vpravili

a pivykli, že se nám samým juž zdálo konen, že to jinak býti

nemže; nebo zalíbení a egoismus vlastenecký tak nás všechny

pedpojímal, že konen za hlavní dkaz autenthicity se , intuicí

celého národa' pronesla, což jest dozajista velmi podezelý v tom

pádu dkaz. I musil pijíti nenávistný protivník, aby svatokrádež-

nou rukou sáhl na posvátnou roušku, která pec jenom balvana

kryje. Že se jednotlivosti tolikeré v KR. tak shodují i s výsledky

nejnovjších badání, není celkem nepochopitelné, ponvadž pa-

dlatel, pocházeje z nejzachovalejší prosté národní vrstvy, i bez-

dky a nevdomky ist národní starožitnosti bájené pronášel,

takoka pranárodním duchem páchl. I já ku p. juž co malý chlapec

jsem vdl, že duše nebožtíkv jakožto ptáci lítají a že kdesi

pod vodou jakási bába jich mla množství od utopenc pod
poklopenými hrnci, a jakmile jakési tam pišlé šastné dít jaký

hrnek odklopilo, dušika dkujíc odletla. Podobn a hojnji

než já byl i padlatel tch starožitností takovými živly naditý,

když pronášel, ehož v literatue tenkráte ješt naskrz se bylo

neobjevilo.

Za tyto souhlasející zvláštnosti nalézají se ale pak pece zase

nesrovnalosti v tom díle, jak to samo sebou jinak nemže býti.

Forma pak hladká, lahodná. Fejfalík, nestoje na hledišti vlastencv,

nýbrž protivníka, praví: flache — nesouhlasí nikterak ani s dobou

presumtivního pepisovatele XII. i XIII. vku, ani s jakou možnou
starší, nýbrž více s romantickými romanopisci z doby pedstíra-

ného vynálezu, asi jako Thiodolf der Islandfahrer a j. barona de

la Motte Fouqué. 3 Nemohu Ti to zde dkladn dovoditi, ale cítím

to tak živ, že se osmluju též na jakousi bezprostední .intuici'

odvolávati. Fejíalíkova protestace ku p. proti možnosti básn
,Ludiše a Lubor 4 není zajisté z povtí lapaná ; a mám-li Tob
co shovívavému píteli i svoje prorocké tušení vysloviti, tedy povz,
jestliže by pak možná bylo, aby se pedmt, o kterém jedná

,Záboj, Slavoj a Ludk,' kdy v dob, ve které ho lid opvoval zpso-
bem epickým, mohl v takové Úzkostlivé krátkosti odbyti? Nebo
v KR. je zaátek až do úplného konce. Mohlo-li kdy jaké národní

epos pes tak peslavný dj s takovou skouposti v uvedeni, ne

Bed. Jind. baron dé Li Mott* Dii Fahrten Thiodulfs, des

Islnders Hamburg, 1815,
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poetických, ale skutených podrobností a datu [se] pesmýknouti ?

a mohla-li v takovém djstv ani jedna eka dle jména, ani jeden

vrch, ani jeden kmen nebo hrad i msto se nezmíniti ? Ve všech

tch epických básních a zlomcích je píliš mnoho moderní hlad-

kosti i elegance, a píliš málo skutených, mermomocí dle pravdy

vypravujícímu se vtírajících podrobností. Necha tedy zde pestanu

o vci šíiti, která se nedá tak ze tmene odbýti. Považoval jsem

to jen za povinnost pátelskou, píteli o stavu svého svdomí se

vyzpovídati. A jest mi vskutku leheji na prsou, mv po tolika

let lež za pravdu, že zase jedné šalby jsem se zprostil; a jaký je

Fejfalík darebák, tak jsem mu za tento úinek pece povden.

O politice nepíšu, nevda, kudy zaat a kde pestat, a sp-
chaje na poštu s tím, peju si brzkých radostných zpráv o Tob
a o Tvých. 'Eppcoao.

Dfouška]. Co do filologie bylo by pec také záhodno, aby

p. Hatala nebo kdo jiný o možnosti tvaru jmen Slavoj a Kruvoj

promluvil; nejsou-li asi juž za starodávna tak zpotvoeny pravo-

pisem i nepravopisem jako moje slavné vlastní.

192.

J. Helcelet Ed. Bloudkovi. Brno, [1861] bezen 3.

Žádá za zprávu o volební situaci na Telecku a za podporu

své kandidatury.

Originální koncept. Brno. M. Helcelet. Rok data chybný omylem ; z volby,

o niž zde jde, zjevno, že list spadá do roku 1861. Bez podpisu.

Herm Eduard Bloudek, k. k. Steuereinnehmer in Teltsch.

Mnohovážený Pane!

Dne 26. února unoil se tuhý led dávné politické zimy 1 a

jarný ruch poíná hýbat i naší Moravou. Pi náhlé naléhající úloze,

aby se ke snmu moravskému do Brna juž na 6. duben 2 po celé

Morav najednou volby poslanc vykonaly, jest se velmi co obávat,

aby nedorozumním, neteností i jinou nejapností nevypadly tyto

volby tak nešastn, že by naposledy živel moravský navzdor vší své

íslové pevaze na brnnským snme nebyl dostaten zastoupen.

Sešel se nás zde nakvap skromný zatím poet vážných vlastenc

1 Viz list is. 190 poznámka 1. — O volbách v témže list.

Vskutku volba Helceletova provedena již dne 22. bezna. Viz list is. 199.
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brnnských, mezi nimiž jsou nejhlavnjší naš[i] výteníci, jako pan

dr. Pražák, veleb[ný] p. Wurm 3 etc, ježto si umluvili všemožn
ze zdejšího stedu skutkem i radou, novinami i soukromými pípisy

k vystavní spolehlivých kandidát pro poslanectví moravské a

vbec ku zdaru moravských voleb se piiniti. I mou skrovnost

vyzvali a uložili mi volebný okres daicko-telecko-jemnický na starost.

Lituju velmi, že zde nemáme práv na ten as p. Sankota, 4

který by tam nejvíce známosti a dvry požíval ; obracím se tedy,

znaje i Vaši svobodomyslnost i vlastenectví jakož i známost lidu

a okolností jmenovaného okresu, se snažnou žádostí, abyste mi

ráil co možná brzo oznámit, zdali se juž tam njaký kandidát

pro poslanectví v ei i ve skutku objevuje Slovanstvu píznivý

i aspo ne nebezpený, i bylo-li by možná a radno, abych snad

já s njakou vyhlídkou na pravdpodobnost výsledku tam o to

pokoušeti se mohl.

Jesti tento první snm pedležitý pro ty vci, které práv
v nm tém se založiti, dobýti a nabýti mají, aby se lidu morav-

skému oné platnosti, oné skutené rovnoprávnosti vymohlo, které

se mu po kivd až dosavad dost málo nedostávalo, pedn ve

školách a ped úady, kdežto v obou málo zastavatel má. Od
nynjška pi ústavném ízení juž nebude lze na každou pomoc
shry ekat, nyní bude platit. . . . Jest zapotebí, aby [se] ve snme
nejen co možná eník osvícených a veejného vplyvu majících,

rázn pro národ slovanský smýšlejících, nýbrž i dostatená strana

neobojetných a nebázlivých muž, teba sprostjších, sešla, jižto

by onm eníkm pi hlasování dodržovali; sice strana nmecká
s posmchem by se vynášela tvrdíc, že pece jen Nmci na Morav
jedinými nosii svobodomyslnosti, osvty a pokroku jsou jako prý

odjakživa. Rate mi tedy co možná brzo, neb as letí, a obšírn

oznámiti, co o Vašem okresu v tom ohledu víte a (bylo-li by se

pro mne o poslanectví ucházeti) na koho ze znamenitjších mu/u
asi písemn se obrátiti, nebo dojeti tam bych nemohl. Snad by

v tom, že jsem byl od poátku zakladatelem Národní Jednoty

sv. Cyrilla a Metodje, pozdji pak Matice Moravské, jakož

i jejím bývalým starostou a nyní opt místostarostou, ponkud
nj .íká garancie smýšleni mého pro probuzenjší Vaše obany

/'. fgndí Wurm. narozen 1825, konsistoriáltíl rada V Olomouci a bývalý
'

i zemský poslanec a pedseda musea olomouckého, byl tehdy správcem

ústavu pro zanedbanou ml,:. Wiloslava PrOChdskOVd, P. fgKéi

Wurm ve svém ' 'lomouc. 1900.

1 Ir. Sankot totiž byl rodem z I.
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ležela. Pedevším ovšem Daice budou váhu míti, ponvadž se

tam volba bude odbývat. i snad sem dojedete k veliké akademii

slovanské na sv. Cyrilla a Metodje? V tom pádu ovšem se tším,

že byste m návštvou uctil, kdežto by se ústn nejlépe ješt

všelicos dopovdti dalo.

Se srdeným pozdravením se všech stran zdejších našinc

a pedn s nejúplnjší úctou mou do brzkého shledání všelikou

službu svou Vám, mnohovážený píteli, vzkazuje atd.

V Brn 3. bezna 1860.

193.

J. Mlcelet Petru Mikšikovi. Brno, 1861 bezen 12.

Ohlašuje mu svou kandidaturu. Prosí o jeho pomoc a zprávy

z volebního okresu. O protikandidátovi Jos. Beckovi. Oznamuje,

kde již zakroil.

Originál. Brno. Zemský archiv moravský. Bez adresy.

V Brn dne 12. bezna 1861.

Mnohovážený Pane

!

Vybídnutím strany sboru, sestouplého zde v Brn pro napo-

máhání zdárných voleb ku snmu moravskému 1 vzhledem na

prospch živlu slovanského v Morav, v nmž se p. dr. Pražák,

veleb[ný] p. Wurm a jiní z nejvážnjších našinc nacházejí,

odhodlal jsem se co kandidát na poslanectví vystoupiti pro venkovské

obce volebního okresu daicko-telecko-jemnického. Nebudu Vám,

slovutnému vlastenci, rozkládati široce svého politického vyznání

víry, odvolávaje se zkrátka na Moravskou Matici a bývalou Ná-

rodní Jednotu sv. Cyrilla a Metodje, jejížto jsem od zaátku

zakladatelem a po mnohá už léta starostou, a doufaje, že Vám
tudyto, jakož i z úst Vašeho p. bratra Matje a p. Sankota mé
smýšlení a ráz mj dostaten povdomý bude.

Ponvadž se volba bude díti v Daici 2 samé, znám pedobe,
že mi tuto Váš pevážný vplyv na volitely celého okolí pevelikou

podporou býti musí, i vkládám tuto pesnažnou žádost na Vás,

drahý Pane, byste mi tuto nápomocen býti ráil. V nkolika dnech

zašlu Vám njaký poet otištných vyzvání výše zmínného voleb-

ního sboru zdejšího, jejž byste píležitostn mezi volitely rozdal,

1 Viz list ís. 190. 2 Místo: v Dadicích.
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by tím i bezpenjší dvry ve mne nabyli, jakož i jména mého
náležit poznali a pi volb udati mohli.

Zárove Vás, milý pane, ve jmén volebného sboru vyzývám,

aby jste laskav pevzal na sebe ten úkol, nám o stavu a vcích

volebných u Vás vdomosti dávati dopisem na mne neb na

dr. Pražáka v Brn. Mám sice nebezpeného soka v osob p. dra.

Jos. Beka, musím Vás však bez ohledu na svou osobu, nýbrž

pouze v prospch dobré vci pátelsky napomenout, byste se tím

nikterak mýliti nedal. Pan Bek jest úadníkem v Uhrách, tedy dle

volebného ádu není na Morav volebný; a stane-li se mu v tom

výminka, jest to nejpatrnjším dkazem, že jest kandidátem strany

vládní, tedy dvojnásob nebezpený, by i úadník nebyl. Dosti

Vám tohoto jen napovdít, ostatek sám co povážlivý muž se

domyslíte.

V Teli obrátil jsem se na p. Bloudka, 3 a píšu práv i panu

farái Tšíkovi, 4 jehož vliv též jest pedležitý. Nuže, s boží pomocí

do toho! Propadnu-li u Vás, nebude mne ve snme, nemaje toho

daru jako páni Bekové, jižto, by i v Daici propadli, jist odjinud

se tam dostanou. 5

Rád jist bych se vzdal té cti v tomto pedležitém snme
býti, nebo mne ani ctižádost, ani osobní zisk nepohání; litoval

bych ale srden, kdyby v tom, bohužel, asi peskrovném potu
pravých, neodvislých našinc v snme jen i o jednoho mén bylo,

by tím beztoho silnjší strany druhé snadnjšího vítzství nalézaly.

Poroueje se však dvrn Vaší pedležité psobivosti a pízni

a žádaje opt o brzké obšírné zprávy, osvduju Vám tuto mou
nejupímnjší úctu a snažnou službu svou Vám vzkazuju, Mnoho-
vážený Pane. Dor Jan Helzelet,

professor na c. k. technickém ústavu v Bru.
(wohnhaft: Johannesgasse No. 457.)

AI. Pražák J. Helceletovi. [Brno], 1861 bezei

Žádá ho za opravu volebního provoláni svého. Provol

Helceletovo.

Originál. Brno. M. Helcelet. Bez adresy. \'a druhé stránce Helceiei

pipsal si tttžkou komept volebního prOVOldfli svého: bet podpisu.

Viz lisí

Tiitk(181 i 1880), fará a dikan v Teli, 16 Ikolnl radu.

\le nebyl z nich zvolen iádný vbec.
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Velectný píteli

!

Rate mn to provolání na hradišský okres projíti a ponkud
opraviti. Dám to potom ješt opsati, dokud to dám do tiskárny.

Kdyby bylo možno, pijde [?] dnes již o l

/2 6. hodin, jelikož já

V2 7. hodin musím odejíti.

13./3. 1861. S Bohem! Váš Pfražák].

Provoláni Helceletovo zni:

K pánm volitelm venkovských obcí pi volb poslance sn-
movného v Daicích dne 22. bezna 1861.

Mnohovážení, drazí krajani!

Nastává pepamátný slavný den, jehož by se byli naši otcové

nebyli nadali, že má lid sprostý, jak jej nazývali, poslance si

voliti na snm moravský do Brna, 1 aby tam pronášel hlas a pání

lidu obecního.

Náš nejmilostivjší císa pán ráil diplomem ze dne 20. íjna

1860 a nejvyššími patenty ze dne 26. února t. r. povoliti a usta-

noviti, by v zákonodárství, v ukládání daní a podobných, národ
se týkajících vcech i národ sám cestami svých sob zvolených

poslanc rozhodného úastenství ml. Jeho Milost císaská ráila

tím své vrné a poslušné dítky za dosplé uznati a za své rádce

a spolupracovníky na poli všeobecného národního blahobytu po-

volati. Hlubokou vdností a ušlechtilou hrdostí každý z nás se

musí cítit proniknutým, zárove ale pevnou vlí rozníceným, bychom

se dle nejmilostivjšího úmyslu piinili jakožto povážliví a do-

splí obané. I nastal slavný den, kdežto volbou svého poslance

na snm máte tuto svou vdnost, tuto svou dosplost skutkem

dokázati. Máte tím sob poctivého i stateného zastavatele národu,

císai pak svobodomyslným a neporušitelným mluvitelem pravdy

se zavditi ; nebo eká poslance na snme nemalá a nesnadná

úloha. Rozešení jejího bu žehnati neb dlouhá léta želeti budeme.

Ne pýchou a ctižádostí, aniže sobectvím veden a zisku

hledaje, ale dvrou vážných spoluoban pohnut, osmluju se

já tímto listem se Vám nabízeti, chcete-li na mne vložiti ten pe-
vážný úkol svého poslance na snm moravský. Od dtinství svého

cítil jsem hluboce v srdci svém dstojnost národu, ponížení lidu

obecního, tšíval jsem se v sláv djin našich vlastenských i želel

jsem pohrom vlasti roztomilé a nezmnn, svítilo-li nám slunce

píznivé i mrailo-li se nám nebe zimnými chmurami, stál jsem

1 Viz list ís. 190.
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pevn v tom náhledu svém, nezapíraje se mínní svého i v dobách,

když to nesloužívalo ke cti a chvále neb za módu neb za vy-

znamenání.

Mžete-li uviti chvalnému svdectví, které Vám o mn
spoluobané vydávají, kteí mne dávno a dobe znají, tedy se

umluvte svorn, rozšafní volitelé a krajané milí, a dejte mn své

mužné hlasy a zvolte mne za poslance svého, i zavazuji se Vám
svatým slibem, že Vám budu tlem a duší zastavatelem, nehledaje

ím sob ani zisku, ani povýšení svého, než jedin trvalého blaho-

bytu a dstojného zvelebení vlasti a národu našeho i veškeré

íše rakouské.

195.

J. Helcelet Petru Mikšikovi. Brno, 1861 bezen 17.

Chválí agitani horlivost jeho. Zmna kandidátu. Posílá mu
volební tiskopisy. Upozoruje na intriku protivníku.

Originál. Brno. Zemský archiv moravský. Bez adresy.

V Brn 17. bezna 1861.

Milý pane Mikšíku!

Psal mi Váš bratr Matj 1 a piložil též Vaše dlouhé psaní,

ve kterém mu o volební agitací píšete, i vidím, že to skutená

švanda, jak mu píšete; spolu ale obdivuju Vaši mistrovskou obrat-

nost a Váš neobyejný vliv na lidi. Akoli tam vypoítáváte asi

10 sok mých o poslanectví, doufám te více než zprvu. Ale

zajisté Vy, milý píteli, budete moct být pyšný na prospch náš,

dosáhneme-li svoje; nebo Vaše bude zásluha. — Stran Vašich

pochybností o volb p. opata Šíka pro msta,9 sdlil jsem Vaše

pání našemu volebnímu sboru a postavili jsme p. Fišera hned

i do seznamu kandidát, 3 zvláš otisknutého, a pro noviny už

bylo pozd, abyste se na nj odvolávati mohli.

lám Vám zárove dnes poštou balíek tištných vd,
abyste jich snad použiti mohl k agitaci a je rozstrkat. Škoda, že

se to nemohlo stát o don dív na nedli, kdež jist moc sousedu

do Daic pišlo. Je složeno jako psaní na poštu, vždycky jedno

1 Vr 190. VU
PrO volební skupinu rnst í),i SlOVOtliCé a Jrmir.
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Provolání od volebního sboru našeho vbec, 4 a zaobaleno je to

ve vyzvání mém k volitelm venkovských obcí, které budou
voliti v Daicích. 5

Kdybyste na každý napsal adress njakého volitele neb starosty

obce, mohl byste to i dáti na poštu nezapeetné s 2 krejcarovou

markou ; ale vím, že poštou není radno na vesnice rozesílat, nebo
by to mohli dostati teprv asi týden po volb. Zanechávám to tedy

úpln Vašemu uznání, jak toho použijete; kdybyste s tím ml
njaké útraty,rozumí se samo sebou, že svj dluh vdn zapravím.

Pidal jsem do balíka také nkolik tch seznam kandidát
od našeho volebného sboru, snad se tím mžete nkomu zavdit,

kdo Noviny 6 nedrží.

Zde dlá strana úednická a šosácká velikého povyku, že my
míníme Moravu Cechm zaprodat, nebo prý naše kandidáty byli,

nastojte, i v Národních Listech ohlášeni. Budete se asi také mti
co bránit proti takovým eem; neteba Vám teprv povídat jak,

to Vy sám kapitáln a nejlépe znáte.

Panu Bloudkovi posílám také balíek tch tištných vcí.

Aspo to mže míti to dobré, že si voliteli dobe vštípí mé jméno

skromné. Bratru Matji musím též co nejdív psáti.

Se srdeným pozdravením Vám v duchu ruku stiská

Váš upímný pítel Helzelet.

196.

J. Helcelet Mat. Mikšíkovi. Brno, 1861 bezen 19.

Chválí obratnost bratra jeho Petra. Bojí se protikandidatury

pastora Hane. K volb asi nepijede. O nejistém výsledku voleb.

Originál. Brno. Zemský archiv moravský. Bez adresy. Odpov k listu

ís. 190. Odpov na listem ís. 198.

Milý píteli!

Den ode dne chci Vám psát, a vždycky nco pijde mezi to.

Váš dopis spolu s piloženou dlouhou epištolou Vašeho bratra

zpsobil mi veliké vyražení, vida z toho, jaký p. Petr kapitální

* Provolání to uveejnno v Mor. Nov. dne 12. bezna 1861 ís. 21

(tehdy den sv. Cyrilla a Metodje) a podepsáno jest AI. Pražákem, Helceletem.

Fr. Mathonem a Ig. Wurmem.
5 Viz je zde v list ís. 194. Moravské Noviny.
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šohaj je do agitací mezi lidem, i byla by vskutku škoda, kdyby
tak jadrné jeho poínání se mlo minouti s prospchem. Avšak

od té doby, tuším, se nám drobet zamrailo; nejen že hladké

a obratné obcházení pán B[eck]v hned s poátku se mi zdálo

co nejnebezpenjší konkurrence, ale boj náš proti nmu samému
vždy ješt dosti nadjeplný, poíná se znamenit hatit, a to kon-

kurrencí p. pastora Hane, 1 jenž našemu vojsku dosti patrný svj
sbor odnímá, a jemu sám staiti prý sotvy bude. Má prý nanejvýš

asi 20 hlas, což není mnoho pro nho, nám ale dosti bolestná

újma. Psal mi tedy Petr, ovšem trochu pozd, abych hledl dopisem

na p. Hane samého hledti jej od jeho kandidatury odvrátit a

pro sebe ho získat. Psal jsem sice hned, a nebude-li juž pozd;
rozhodná ptka se blíží. Psal jsem Vašemu bratrovi, že jestliže

je Han poádný lovk, že bych, mlo-li by se pro nás k porážce

podobat, hned radj pál, abychom Hanovi dopomohli na míst
B[eck]ovi, o kterémž neslyším, než obojetnou chválu. On si te
poíná jako našinec odjaktživa, avšak to našinectví jest mu
jen prostedkem, ne cílem; sliby chyby, skutek útek. I Sankot

z Budína mi píše, že prý škoda, že našinec proti našinci vystupujíce,

cizinci výhru strojíme; snad mu byl p. dr. B[eck] sám o tom psal.

Ponvadž ale Han sotvy vtšinu celého okresu na svou stranu

dostane, myslím, aby se naši nedali zastrašit; nkdy ješt na-

posledy, když se absolutní vtšiny hlas nedosáhne, pi užších

volbách ješt vítzství domocti se mže. Píše mi Petr, že si za-

íná juž zoufat, i abych osobn k 22. 2 tam pijel pomoct. Tžká
vc; pekáží mi víc než jedna vc, a co v poslední chvíli mezi

neznámými sedláky ponout, když pravd podobno i dosti ne-

snadno bude kol volebn sín se pohybovat, kdo není volitelem

aspo. Nuž, af to dopadne, jak dopadne; jen hanbu a škodu aby

nám volba daická nenadlala.

S p. Fišerem zdejším jsem mluvil; tší ho to i pijal by též,

kdyby mu to asi tak pipadlo. lovíek je rázný, poádný, pokud
ho znám. — Zde v okolí ti nejvzácnjší páni od vysoké industrie

i šlechty kandidují a nelze též ješt vyknout, kdo koho. Tžko
dvru tak neprobuzeného lidu získat, jak je práv okolní. To
v Cechách tanCUJOU lepe podle noty. Ale náek ue/pom;

doufejme, že zcela naprázdno nepropadneme.1 Srden Vás, milý

píteli, i Vaši rodinu pozdravuje Váš upímný
V Brn 19. bezna 1861. llelzelet.

/ Vel. Lhoty okresu dailckého.

Den volby dne 22. bexna, Vti lisí ís, 190.
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197.

J. Helcelet Petru Mikšikovi Brno, 1861 bezen 19.

Žádá ho o zakroení, aby Alex. Han ustoupil od kandida-

tury. K volb pijeti mu nelze.

Originál. Brno. Zemský archiv moravský. Bez adresy.

V Brn 19. bezna 1861.

Drahý píteli!

Pikládám Vám tuto otevený list pro p. Hane, lituju, že

mne Váš dopis teprv dnes došel, i odepisuju Vám bez odkladu;

pidejte p. Hanovi teba ústn, že náš volebný sbor všude radí

a napomíná, kde by nemohli kandidáta našeho proraziti, aby radj

poctivého souseda zvolili, jenom ne nkoho z tch potutelných

úedník. Kdyby tedy Han byl poctivý muž, jak ho asi Vy znáte,

já ale neznám, vidl bych vskutku radj jej zvoleného než p. J[o-

seía] Bfecka] anebo ty prožluklé naše ostatní soky. Není-li ale,

jak pravíte, pro nho vyhlídka, nuže, bohdej si dá íct, sice vru
své stran neblaze poslouží.

Uznávám Vaše veliké snahy a lituju toho Vašeho hmoždní,

kdybychom mli tak bídn pochodit; zvláš že Vám nemohu odtud

vtší pomoci a podpory dodat. Na mé dojetí k Vám v pátek

sotvy lze pomysliti ; ostatn uvidíme. Je to proklatá [vjzdálenost

a mn tu pekáží víc než jedna vc. Škoda, že jste se, když jsme

nevdli, jak to pijde, Vy sám za kandidáta zavas neprohlásil

;

kdyby nebylo bývalo možná prorazit kandidáta brnnského, ne-

mli by nad Vás ráznjšího poslance. Nu, nezoufejte a neomdlí-

vejte ; asto ješt v poslední chvíli se vítr obrátí. Nedejme se.

Srden Vás pozdravuj u a za Vaše piinní dkuju, milý píteli. 1

Váš upímný Helzelet.

198.

Mat. Mikšíek J. Helceletovi. [Cáhnov], 1861 bezen 20.

Oznamuje, že zakroil v poslední chvíli o dohodu stran

mandátu. Vytýká nedostatenou innost brnnských kruh.

Originál. Brno. M. Helcelet. Bez adresy. Odpov k listu 196.

1 O volbách viz list 190.
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Velectný Pane!

K veeru jsem dostal Váš list
1 a zárove s tímto odchází

list ode mne, na bratra sice titulovaný, ale titul jeho jest Upímné
slovo P. T. panu pastorovi Honíkovi. 2 Píšu mu tam své mínní,

že duobus litigantibus obojetník Beck koistit bude. Žádám jej,

aby se dohodli, le na žádný zpsob aby nevolili Beka.
Vederemo

!

Ale to je to! Co se dlo po celý ten as v Brn? Svtlo

muselo docházet z Prahy, v Brn jste neúinkovali, a tu máte nyní

ovoce neinnosti své vbec !

3

20./3. 1861. Nakvap. Mikšíek.

199.

J. Helcelet Mat. Mikšikovi. Brno, 1861 bezen 22.

Oznamuje mu s diky šastný výsledek volby.

Originál. Brno. Zemský archiv moravský. Bez adresy. Odpov listem

ís. 200.

V Brn 22. bezna 861.

Milý píteli

!

Práv mi p. Dvoáek telegrafuje z Jihlavy: ,Helzelet. In

Datschitz zum Deputirten siegreich erwáhlt. Andere vier Candidaten

wenig bedeutend.'

Jsou to statení hoši ! Sláva jim. I Vám, jenž o výsledek

volby 1 máte zásluhu velikou, sláva.

Váš Helzclet.

200.

M. Mikšíek J. Helceletovi. [Cáhnov], 1861 bezen 23.

Gratuluje mu ke zvoleni za poslance.

Originál. Brno. M. Helcelet. Adresa Helceletovi eská. Razítko pošty
brnnské 23. bezna, cáhnovského není. Odpov na list ls. 199.

Velectný Panel

V>nk jsem vera celý don stonal a dnes v noci skoro ani

za mák nespal. Váš lístek 1 dnes ráno mne tak rozradoval, /e jsem

1 List is. 196. Správn: AI Han. O volbách viz list ís. 190.

Viz list ís. 190. Úst ls. 199.
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už skoro celý zdravý. Zdrv ! a sláva Vám ! Zítra se musím do

Brna podívat ; snad dostanu dnes podrobnjší zprávy poštou od

bratra.- Ale má gratulace se pec vyplnila ! Tedy do zítka na

shledanou !

23.3. 1861. S úctou oddaný Mikšíek.

201.

J. Helcelet I. J. Hanušovi. Brno, 1861 bezen 23.

Oznamuje své zvoleni za zemského poslance. Véci politické.

Rozdal Dvu, zlatovlasou bohyni pohanských Slovanu.

Originál. Praha. Museum král. eského. Bez adresy.

23. bezna 1861.

Poslyš, milý Hynku, co se to dje na Morav. Vyvolily si

obce venkovské okres daického, teleckého (Tel) a jemnického

Tvého fantastického Jána za poslance na snm do Brna 1 a v té

bíd ješt jim k tomu gratulujou, že jsou to statení hoši, že se

zachovali dle návrhu zdejšího sboru i výboru volebného. Nuž,

bohdá, zvolili si lovka poctivého, nepedpojatého i stízlivého

s bradou juž šedivou. Bylo se jim ohánti protiv sokm mým
devaterým, z nichž jen tyi s málo patrným prospchem na bo-

jišti volebném vydrželi. Nejnebezpenjší mezi nimi páni Beckové,

i zvlášt dr. Jos. Beck, na jejichž smr a smýšlení ješt z r. 1848

se pamatuješ a jižto za systému Bachova se vznášeli v ráji

vládním. 2 Nebyl jsem sám na bojišti osobn, nýbrž jen jak Maz-

zini(!) z daleka dopisy osvdoval jsem svj vliv na volebnou

operaci. Však víš, že i v tom nejsem hrozný ; i musím to pokorn
za úinek nezasloužené dvry nkolik[a] tamjšíchmuž ve mne uznati.

Co doposud o jiných volbách sem došlo, tož jest dr.

Pražák snad v Boskovicích, dr. Dvoáek vídenský v Holomouci,

a dr. Bílý, fará, v Brn zvolen z intelligence, a mimo to sousedi

dosti rázní a našinci. Dnes teprv dojdou zprávy o výsledcích voleb

na jiných místech; báli jsme se i bojíme, aby nevolili panstvo

- Petr Mikšíek. l O volb viz list ís. 190.

- Ant. Jar. Beck, jsa lenem stavodárného snmu r. 1848, náležel ke

konservativnjší pravici, od r. 1850 byl redaktorem eského vydání íšského

zákoníka a postupoval v úad i za doby Bachovy. Jos. Beck byl stále inný
jako úedník.
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z aristokracie a z velké industrie neb i úedníky. Uvidíme. Já na

svj mandát sotvy doufal i zarazil jsem se nad úkolem, který

mi tuto na periodu šestiletou vzrsti. Posilniž m Dio i Dva
zlatovlasá ; nebo ze vlastní síly mi neveliká dvra a sebecit

vzchází. Nmecká strana, zvláš brnnská, zuí ve zniujícím vdomí
svého lichého postavení naprotiv zemi ; v Brn je tém nebez-

peno jen vyslovit nco o Morav slovanské. ,Erst bin ich Óster-

reicher', pravil vera jeden kandidát pro Brno, ,und dann Deutsche,

i ozval se mu fropofioc; detvóz, hluný potlesk.

Co nám msta jiné za poslance pošlou, nebude tuším co do

potu našinc píliš stkvlé; ,regis ad exemplum totus compo-

nitur orbis' platí u nich u vtšího dílu a opiejí za Brnem až

k smíchu. Pokudž jaká ástená fusie i koalice se stranou velko-

statká a v jakých otázkách možná bude, okáže skutek. Nej-

dležitjší za první bude, jaký kontingent našinc a jakých do

íšského snmu vypravíme. A ty, blažený muži, soukrom a tiše

si rukopisy a inkunabule za skínmi dobýváš a Tebe

non civium ardor pravá jubentium,

non vultus instantis tyranni

ment quatit solida 8

Škoda, peškoda ted zase, že jsme tak daleko od sebe, nkdy
pátelským hovorem aneb spolen uknutou sklenicí srdce okrepit

a ducha povyjasnit a povznésti.

Transport Tvých zlatovlasých Dv4 došel m, jak náleží,

i rozdal jsem jednu hist[oricko]-statist[ické] sekci, jednu namísto

jejího pednosty, p. D'Elverta, jenž neznaje slova esky, spokojen

jest, má-li to jen [v] klepetech co datum (materiál) pro historii biblio-

grafie domácí, 5 tu jednu tedy panu prof. Brandlovi, tajemníku téže

sekce, bystrému mladému literátu a bojovníku antidudické m u,'

a tetí Matoušovi Klácelu, tvrtou professoru Matzenaurovi,

fforatius, Carm. Lib. III. 3. ' Viz list Cis. 185.

' Kr. Elveri sepsal Historische Literaturgeschichte oon Mhren und

Schlesicn. Briinn. 1850 a uveejoval zprávy týkající se bibliografie mora,

v Notizen-Hlatt der liist.-stat. Sectton : narážka to na jeho pouhé sbratelství

bez propracováni.

Varážka na spor o Velehrad jako sídlo sv. Metodje. v nimi octl se

Vine. Brandí (1834 -1901), tehdy festi supplujici "" v Bmi, potom

:em. archivá moravský, s BeáOtt l ladíkem pro jeho názor, projevený v prvním

svazku Mhrent AUgemeine Qeschichte, ie snilo sv. Mei U hledati

mimo Moravu. VÍZ'. Hoh. Navrátil, Vincent /irandl. MM
ike :de list ,.
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pátou professor[ovi] Ctiborovu, Kotzmichovi," horlivému našinci,

a šestou sob ponechaje a díky všech obdaených na Tebe a

potomky Tvé až do kolikátého kolena rozlívaje. Ohlášení i po-

jednání o tom v nkterém veejném díle slíbil Brandl, a dodá-li

mu jen rozilenost politická na ten as chvíli, Tvou práci pro-

studovat. s Ty však zatím žij zdráv a užívej v bázni boží pomlázek,

nezapomínaje pi tom i dopisem njakým na

Tvého nezaslouženého poslance.

202.

M. Mikšíek J. Helceletovi. [Cáhnov], 1861 bezen 28.

Jásá nad volebním vítzstvím Helceletovým a dovedností

bratrovou. Rád by s nim jel do volebního okresu.

Originál. Brno. M. Helcelet. Bez adresy.

Velectný Pane!

Práv jsem obdržel od bratra pokraování a posílám Vám
ho, abyste i o mstské volb vdl. 1 Ze všeho tedy poznáte, že

by se daické volby mly jmenovat vlastn ,cáhnovskými'. Petr 2

byl jenom bezohledným vykonavatelem vle mé, ale šikovným,

neústupným a vítzným. Škoda, že nemám ješt 10 takových

bratr ! Ptal jsem se dnes p. Dvoáka (s Bílkou skrz jedoucího),

je-li ten Heidler Nmec, že prý ne a doložil, že on dr. [Dvoáek]

s ním už paktoval. Tedy až dojde do Brna, chopte se ho hned.

V nedli se hodlám zas do Brna podívat, kdežto si pak

ty historické dokumenty bratrovy3 zase pevezmu. Psal jsem Petrovi,

že to nešetrnost od tch lidí, žádat na Vás, abyste si dlal útraty

cestováním, že by bylo slušelo, když Vás chtjí vidt, poslat Vám
na cestu 50 neb 100 zl. Bylo by to ale jásání, kdyby Vás ti

našinci spatili mezi sebou! Dopustíte-li, abych jel s Vámi, ustanovte

jenom kdy, a já postarám se záhy, aby cesta Vaše s potebným,

' Vojtch Kotsmich (1835—1906), polom editel c. k. eského gymnasia

v Olomouci a posléze c. k. zemský inspektor v Praze.

1 Posudku Brandlova jsem nenašel ; zdá se, že k nmu nedošlo. Helcelet

v dalších listech rovnž o nm mlí.
1 Viz list ís. 190. V mstské skupin Daice, Tel, Slavonice, Jemnice

zvolen totiž obojetný starosta jemnický Ferd. Heidler.

- P. Mikšíek.
3 Zprávy bratrovy o volbách, jež zasílal sám Helceletovi.
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patícím, žádoucím i skvostným effektem se neminula. Krom Stu-

dené, Daic a Polic, bylo by teba i v Budiškovicích 4 zastaveníka.

Stran toho bych se zavasu ješt s Petrem doradil.

28., 3. 861. Váš s úctou oddaný Mikšíek.

203.
J. Helcelet svým volim. Brno, 1861 bezen 28.

Vzdává díky za své zvoleni a oznamuje, že pijede do svého

volebního okresu. Žádá za podporu své innosti.

Kamenotisk. Prvopis nezachován. Brno. M. Helcelet. Bez adresy. Na
druhé stran vytištn byl také peklad nmecký.

Pánm volitelm a obanm okresu teleckého, daického

a jemnického!

Zvolili jste m 1 za svého poslance na snm moravský.

Pokládám si to za tím vtší est, ím více v mužných hlasech

Vašich skvlý dkaz isté dvry spatiti musím, ponvadž jsem

ani osobn ped Vás pedstoupiti a ústn Vás sob nakloniti ne-

mohl. Abyste m však, páni volitelé moji, i osobn poznali a já

ústn s Vámi promluviti mohl, hodlám na svatodušní svátky ve

Váš kraj dojeti, 2 o emž Vám svým asem ješt bližší zprávu dám,

kde byste se sejíti a se mnou shledati mohli.

Zatím Vám za dvru Vaši srden dkuju a nemám snaž-

njšího pání, než abych se Vám usilováním za Vaše práva a pro

Váš prospch za to odsloužiti a národu vrným zastupitelem a

toho poslanectví hodným se prokázati mohl.

Nebude tuším vždy slunce svítit, snad se nám i nebe

hrozícími bouemi zamraí: toho však bute jisti, že Vás i zájmy

národní ani strachem zmaten, ani marností neb sobectvím porušen

nezapu, pevný v dve, že konen dobrá vc pece zvítzí

a národ poád více platnosti práv a cti, osvty a všelikého blaho-

bytu dosáhne.

Podporujte ale i Vy zastupitele Vaše mužným a mírným

chováním, hledíc tením dobrýcli novin sob vždy zetelní

náhled o tom, co Vám náležf, co Vám prospšné jest a co Vám
pekáži a škodí, nabýti, nebo ne dtinná mysl lidu, nýbrž jasný

• Helcelet pipsal si tuikúu festi: V. Lhota.
1 Viz list is. 190.

K cest tehdy nedošlo; vykonána ai posdijl a popsána vlii
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zrak a rozum jeho s vlí šlechetnou, pevnou jest nejbezpenjší
rukojemství svobody a blahobytu národ.

V Brn dne 28. bezna 1861. Dr. Jan Helzelet,

poslanec na snm moravský.

201.

J. Helcelet Mat. MikšíkovL Brno, 1861 bezen 30.

Opt dkuje mu za agitaci pi volbách. Zve ho na dohovor
stran cesty do volebního okresu.

Originál. Brno. Zemský archiv moravský. Bez adresy.

Drahý píteli

!

Z dopisu Vašeho bratra 1 a z vypravování dr. Dvoáka
vidím jaký to byl tuhý boj v Daicích, a to 26. 2 ješt tužší než

22. Že jste Vy v tom ml innou ruku, nepochyboval jsem, i ob-

divuju úplnou oddanost bratra i panímámy ve vli Vaši. Lituju,

že se ubohý bratr v takovou škodu uvrhl, a cítím se mu velikým

dlužníkem, nevda ani, jak se mu odsloužiti. Promluvíme spolu

o tom, až pijedete v nedli, t. zejtra. Mou cestu do Daicka etc.

ustanovil jsem na sv[ato]dušní svátky 3 a budu Vám velmi povden,
pojedete-li se mnou. P. pastor Han z V[elké] Lhoty psal mi a

zval m, abych se jen také u nho uhostil, a že se mnou bližšího

spojení i budoucn rád by zachoval. Musili bychom tedy v pro-

gramu cesty své asi na V. Lhotu ponkud ohled vzíti. Však do

té doby ješt se umluvíme, o tom jakož i o jiném. Pijete tedy

jen zejtra; hodina ústní rozmluvy stojí za víc než 5 psaní. Zatím

Vás srden pozdravuju a porouejte m též Vaší milé paní.

V Brn 30. 4 bezna 1861. Váš upímný pítel Helzelet.

205-

Mat. Mikšíek J. Helceletovi. [Cáhnov, 1861 duben 16.]

Oznamuje plán o demonstraci proti poslanci Heidlerovi.

Originál. Brno. M. Helcelet. Bez adresy. — List jest bez data, protože

druhá ást jeho chybí; ale ježto v kuse následujícím Helcelet odpovídá na vc
v nm nadhozenou, mluv o listu .verejším', lze jej bezpen datovati dnem

16. dubna 1861. Odpov listem ís. 206.

1 P. Mikšíek. - Volby za msta. O volbách viz list ís. 190.

3 Viz list ís. 203,pozn. 2. * V list psáno bylo pvodn 29., ale škrtnuto.
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Velectný Pane !

Vera jsem psal p. Brandlovi. Žádal jsem jej, aby mi oznámil,

jak se na snme drží poslanec mého rodného msta Daic, 1 pak

Tele, Jemnice a Slavonic; hlasuje-li s Vámi, národovci, ili hla-

suje a drží se stranou Giskrovou ?
á Bojím se, že se dosvdí po-

slednjší, že totiž p. Heidler nalézá se na levici, na stran (jiskrové.

Nepovdl jsem Brandlovi, pro to chci vdt, toliko jsem mu
psal, že bych to proto rád vdl, ponvadž nejsem agitátor teprv

od verejška. P. Brandl mi dnes ješt neodpovdl — není také

nakvap. Vám ale, milý našince, povím, jak to myslím, jestli se

mé obávání potvrdí, že totiž p. Heidler drží s odpornou nám
stranou. Myslím to tedy takto

:

Napíšu odvodnný list, kterak se ze soukromých zpráv

dovídáme, že p. H[eidler] drží se stranou nám odpornou, a ne se

stranou naší, národní, historickou etc, a proto tedy žádáme

p. Heidlera, aby nás lépe zastupoval etc. (Koncept mám teprv

v hlav a omlel bych v nm nehorázn naši historii.) Tento

koncept bych peložil i do nminy a poslal bych to dom 3 a do

Tele s tím vyzváním, aby se jenom volii, kteí k volb po-

slance mstského ureni byli, na to podpisovali. Dejme tomu, že

bylo všech voli 200. Teletí nemli žádného kandidáta, tm byl

Petr jako Pavel ; byli vlastn pro Beka. Když se jim tedy ekne,

že ten Heidler je Frankfurfák, Jiskrovec, podpíšou, ne-li mentem,

aspo z velké, z vtší ásti. Daití chtli mnozí Fišera; ti pod-

píšou, protože neprorazili. Slavonití Nmci chtli Beka; ti pod-

píšou, že neprorazili. Jemnické Podolí 4 chtlo Beka; i ti podpíšou

Želetava podpise též, protože to nešlo též dle vle jejich. Bylo-1

tedy všech voli 200, najde se zajisté 150 z nich, kteí podpíšou

Bratr 5 a Bloudek musí naped pdu pipravovat a k tomu je pi

pravím; musí reptat, že to nejde, jak by to mlo jít, že se zmýlili

Druhého, tetího dne neb veera budou se tázat voli už znepo-

kojených, co se má stát, co dlat. V Daicích, ve Slavonicích prý

se mluví to samé etc. Konení: se umluví, že pošlou Heidlerovi

pipiš, aby je zastupoval svdomitji. a ponvadž jest se co obávati

aby p. Heidler — jaký už je — pipiš ten jejich na záchod ne-

vzal, vystaví se dva stejné pípisy, jeden totiž jemu a druhý

1 Mikšlek narodil se ovšem v Toužlni, ale ten ./'<• blízko Daic, kam se

potom rodina jeho pisthovala.
1 Karel (jiskra (1820 1879), advohdt brninshý, pozdjší rahouský ministr

on itra. urputný protivník státního pravá a národa ,

Jemnici. I rk.
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zpíma na snm, tedy na Dubského. 6 Tetí opis nechá se úadn
legalisovat i se všemi podpisy a pošle se zárove na p. dr. Pra-

žáka, co nejelnjšího representanta našeho.

Prosím Vás, potom bude muset Dubský dávat pozor na

Heidlera, aby nehlasoval jinak nežli jenom s Vámi!?
To jest tedy plán toho agitátora od verejška. Nyní závisí

tedy, jak mi bude p. Brandl psát. Obávám se, jak už svrchu jsem

zmínil, že . . . [Druhá ást listu chybí.]

206.

J. Helcelet M. Mikšikovi. Brno, 1861 duben 17.

Nesouhlasí s jeho návrhem o demonstraci. Výsledek voleb

do íšské rady. Domlouvá se o cest po volebním okresu. Stýská

si na bezohlednost snmovní vtšiny nmecké.

Originál. Brno. Zemský archiv moravský. Adresa Mikšikovi nmecká
do Cáhnova. Razítka není. Odpov k listu 205.

V Brn dne 17. dubna 1861.

Drahý píteli

!

Váš verejší dopis svdí mi opt o Vašem velém vlaste-

nectví a dkuju Vám upímn za Vaši dvru, že mi svj agitá-

torský plán naped na potaz sdlujete. Avšak nesdílím Váš náhled

o prospšnosti takové demonstrace. Jelikož poslanec nepijímaje

jaké instrukce na snme jedin svým svdomím se ídí, byl by to

ponkud terrorismus proti ústavním svobodám, podobný onomu,
který kocovinami, pohíchu, zmáhati se zaíná. Pi nepatrných

takových poátcích obyejn se nezstává, jako když mezi Crno-

gorci a Turky zaínají si hlavy ezat a o závod ukrutnosti pro-

vozovat. Konec takových poátk nelze pedvídat. Nezapomete,
že my co menšina do íšské rady do Vídn se vypravujeme. Kdož
ví, co nás tam eká, pone-li bellm omnium contra omneš. Nuž,

uchlácholte své bojovné srdce a sbírejme síly pro budoucí ptky,

protivník nevybízejíce. — Víte totiž juž, že mne zvolili do íšské

rady. Jsme našinci jen tyi. 1 V echách jsou naši též v menšin.

Hali, kdo ví, obešle-li íšskou radu; taktéž Vlaši a j. Bude nás

foederalist malý hlouek. Co bude z našeho svatodušneho pro-

6 Emanuel hr. Dubský tehdy zemský hejtman markrabství moravského.
1 Dr. J. Ev. Bílý, dr. J. Helcelet, Valentin Kostelník (1815—1891), továrník

ve Frenštát, a dr. AI. Pražák.

26*
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jektu, 2 nelze na ten as nieho íci; uvidíme však, nedá-li se co

z Vídn na svátky vyvésti. Budu Vám o tom na každý zpsob
ješt psát. Byl zde p. fará Hakula ze Kdousova v jemnickém

okresu, a zval mne velmi pívtiv k tomu, a že by mne dal od

sebe svými komi i do Daic i do Tele a nazpt zavézt, i snad

že by se mnou jel. Není to snad k zahození. Je prý to fara jako

panský statek, v zemských deskách vedená. I dr. Dvoáek, dobrý

známý p. faráv, že prý by s [námi] 3
jel. Než to jsou zatím ješt

samy povtr[né]' plány, více o tom z Vídn.

O snmu na krátce nelze eho kloudného povdít; poteba

ísti zprávy tištné. Naše minorita až dosavad jest od majority

nemilostn majorisována. Teprv dnes ohledem na projevené pání

o rovnoprávnosti v zemském výboru nalezlo jen skromné pání,

by pi volbách se k tomu pihlíželo, aby do výboru se dostalo

nkolik muž obou zemských jazyk dkladn mocných, pi

hlasování vtšinu hlas navzdor až posud neústupným vdcm
majority.

Omluvte mé spšné škrkání; asu vskutku se tolik zmaí
s formálnostmi a obtížemi ledajakého nedorozumní a rozlinými

komisiemi a poradami.

Jsem s úctou Váš starý pítel Helzelet.

[Pod tento text napsal adresát vlastni rukou]

:

Budu ekat, jak to bude dále. Mikšíek. 18. 4. 1861.

2()7

Mat. Mikšíek J. Helceletovi [Dziedzice], 1S61 kveten 28.

a AI. Pražákovi.

Oznam uje dru. Pražákovi rozhoeni Petra Mikšíka nad

1. svazkem Budíkových djin Moravy a žádá, aby se proti Du-

dikovi zakroilo. Žádá Helceleta, aby v udaném smyslu s Pražákem

o Dudikovi jednal. O agitaci na Kojetskli a politických pom-
rech. Chtl by jel i do Sv. Martina na národní shromáždni Slováku.

Originál. Brno. M. Helcelet Bez adresy. Celý tento kus psán jest na

jediném listovním papíe; kdvz prvá is;. urená dru. AI. Pražákovi, nedostala

se tomuto do rukou. Mikšíek pipsal Cist druhou o poslal list Helceletovi.

Odtud pokládám list za celek jediný a datuji jej podle druhé ásti jako

doušky A' prvé.

lebnthO okresu Helceletova. O te vit list Cis. 203, pozn. 2
o VOlbách viil>e, lis:

Písmena v závorkách z listu vystižena.



. 207: 1861 KVTEN 28. 405

(To bylo pro P. T. p. p. dr. Pražáka mínno.)
Mnohovážený, Blahorodý Pane!

Bratr mj, mšan daický Petr Mikšíek, dostal svým asem
dekret za dopisujícího úda výboru ili archivu zemského 1 a dostal

i dostává všecky knihy zdarma, které archiv zemský vydává. Mezi

jinými mnohými naleznul jsem u nho též 1. díl Du dikovy
,Máhrens Allgemeine Weltgeschichte'. 2

Tyto dny psal mi bratr a vyjímám z listu jeho následující:

,Menšíkovi 3 chci psát, že odešlu vše, co jsem dostal od zemského
archivu opt nazpt s podkováním, anžto se vidím nucen z ta-

kového Dudíkového dalšího pebývání a tam trpní zahanben atd.

;

mám to udlat?' 4 Tato jsou slova lovka, který nestudoval více

nežli toliko tetí klas, jsou to slova, která mu nikdo nevnuknul:

je to jeho vlastní myšlenka a táže se mne jenom, má-li to udlat.

Prosím ponížen, rate vzíti v uvážení toto generální a pe-
ohromné hlupství u nás v Morav vyvedené a posud trpné.

Myslím, že budete moct sám použít hlasu rozhodného a že tu

mrkvu co nejdíve z ubikací zemských navždy vypudíte. Pakli by

to za píinou panující nyní vbec pevrácenosti nemohlo býti,

slibuji Vám, že se stanu kolportérem myšlenky bratrovy a že veejn
psát budu, aby všickni údové dopisující vzdali se mandát svých.

Ostentace taká necelila by už toliko proti archivu, proti neádu
Chlumeckému, le spolu i proti celému výboru zemskému. Nešette

tedy, kupte flaštiku Jnsektenvertilgungspulver' a Dudíka šikovn

posypte.

Rate vykonati velectnému p. dru. Helzeletovi úctu mou;
byl bych mu byl psal, ale nevím, kde se do 27. nalézati bude.

Jsem tu na nejkrajnjší stráži koruny eské ; až bude zapotebí,

seberem se a vyrukujem pes Opavu a Holomouc, abychom se

zase, jako bývávalo, spojili i vlastn jenom utužili v staré lásce

1 Petr ryt. Chlumecký, jenž s Jos. Chytilem horliv se staral o povzne-

seni archivu, r. 1857 provedl, že zvoleni byli po okresích politických kon-

servátoi historického materiálu, kterým dán estný titul dopisovatel moravského

archivu zemského.
' Mhrens allgemeine Geschichte, Brilnn, 1859—1888.

3 Jos. Stan. Menšík, mšan jemnický a sbratel pohádek ; vydal: Národní

báchorky. Znojmo, 1845. Pohádky a povídky lidu moravského. Brno, 1847 a

Sbírku povsti moravských a slezských. Olomouc 1843—1845, 1850.

* Projev rozhoení nad dílem B. Dudíkovým pro stanovisko jeho

k Velehradu (viz list ís. 201). — V pedmluv ke svému eskému vydání

Djin Moravy r. 1870 ostatn potom Dudík prohlásil mínní své stran Vele-

hradu za mylné.
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ku spolené korun. Pi té procházce bude po nás ambulance

sbírat dry. Heiny, 6 Vybíraly, 6
a co víc bude uinných mrzák.

Znamenám se s obzvláštní úctou Vašeho Blahorodí

oddaný ctitel Mikšíek.

S P. T. p. drem Šmolkou 7 mluvil jsem, když do Vídn jel,

pár slov v Osvi^cim a vzkázal jsem dr. Pražáka, Helzeleta

pozdravovat, což si p. dr. v tobolku sice zaznamenal, ale kdož

ví, vyídil-li. Neznámým zpsobem — ale byl velmi vlídný a ruku

mi pátelsky podal. A což ten Litvinovi8
je zaprodaný? za akcie

i za tisíce? S poátku jsem ho zde omlouval, ale nyní pisoluju.

V Dziedzicích 22./5. 1861.

Toto je psáno P. T. p. p. dr. Helzeletovi.

Nemilou náhodou dostaly se mi ádky tyto zpt z Brna sem.

Odesílám je nyní pod Vaší adresou a žádám, byste ohledem Du-

díka promluvil s p. drem Pražákem moudré slovo. Bratrovi jsem

ješt neodpovdl. Nevylejete-li brzo Dudíka, eknu bratrovi, aby

pedsevzetí své uvedl ve skutek. Exempla trahunt, a proto by se

— pipojí-li se ješt agitace — mohlo snadn stát, že by mrzák

Chlumecký se svým archivem osiel, což by vbec zemi prospšné

nebylo. — Bratr mi píše, že chodí a ptají se lidé poád na Vás

a po Vás, kdy dojedete 9
etc. Kdybyste prý aspo psal jenom

bratrovi nco, aby je mohl uspokojit, ale co prý má lidem íct,

když sám nic neví?

Dnešní Presse od 27. bojí se agitací, ježto kolem Kojetína etc.

se vzmáhají. Dle toho by se tam kulo cosi podobného, jako já

ml v úmyslu s Haidlerem. 10 Vidíte, snad by to bylo dobré bývalo,

kdybych to byl uzpsobil. Však Vy našinci nemáte se eho obávat

ped námi, a ti, kdo jsou proti nám, pro by ti nemli zvdt
vli svých komitentu? Netajte tedy tehdejší plán múj, nobrž sdlte

I )r. Ir. šlechtic Urin (

h

'), námstci; zemského hejtmana slezského

a první president íšské rady. píkrý protivník echu.

A'. //. Wibiral, Od r. 1853 editel gymnasia olomouckého, nepíznivý

eskému živlu na ústav, potom zemský inspektor ve Slezsku.

Dr. Fr. Šmolka ilsifí—1899). politik polský.

1 Spiridion Litvinovi (1810 1870), politik rusinský, potom metropolita

Ivovský. jenž proti ostatním Slovanm podporoval centralistickou vládu

Schmerlingovu.

Pedstavit se svým volim, jak pvodn zamýšlel o svátdch -

dušnich i viz list < st a II. íjna 1861 a por

v list ÍS 21

1

" VU li-:



C. 207—2C8: 1861 KVETEN 28—1861 CERVEX 22—26. 407

ho zvláš našim moravským studentm ve Vídni. Proskovcovi 11

by to mohlo prospt. Zbyde-li Vám nkdy chvilka asu, pište mi,

co se v tom Šmerlingov divadle 12 dje za kulisami. Ondyno
jsem tu prohodil, nebyv od zdejších politiká ovšem porozumn,
jáku, pojme se podívat k vlaku, ,vielleicht wird der Schmerling

durchf ahren.'

Co se nyní poíná v novinách psát, ekl jsem už hrabti

Zichymu, 13 když se ze Sv. Ján 14 ubíral do snmu uherského,

ka: ,Wenns nicht von Oben geht, und nicht gehen kann, so sollen

die Landtage, die Nationen unter einander verhandeln und die von

Oben sollen gehorchen.' Popprovi 15 ze Švechatu ekl jsem zase:

,Es geht ganz planmáfiig zu, den Kaiser von Ósterreich dahin zu

bringen, dafi er rúcksichtlich der conscribierten Lánder von Berlin

aus Befehle erhalte und sie effectuire.' Nyní k tomu ješt, že je

Jelai 16=Garibaldi ! Už pozd ! Nyní bude nejvtší starostí zacho-

vání sebe, tedy: alliance s Chorváty, Srbami, Poláky i Maary a

Rumuny. Tm nmeckým atomm ekneme pak: ,Der Bien [?] mufi!'

Dne 6./6. bude ve S[v]. Martin sjezd Slovákv 17
, mám si tam

zajet? Penz nemám sice nazbyt; ale a se to napotom z novin

též dozvíme, neškodilo by tuším, podívat se tomu nemu neb

niemu do oí, do tváe. Odjet bych mohl.

S obzvláštní úctou oddaný ctitel Mikšíek.

28./5. 1861.

20S.

Mat. Mikšíek J. Helceletovi. Dziedzice, 1861 erven 22—26.

Myslí, že poslední list jeho zadržen byl erným kabinetem.

Ironisuje souasný politický stav. Pomr Halie k echám.

11 Emanuel rytí Proskowetz, majitel cukrovaru v Kvasících, jsa eského

pvodu stavl se proti našim snahám.
12 Schmerlingovým divadlem míní se íšská rada, tak nazvaná od

devné boudy za Skotskou branou, v níž zasedala.

13 Snad Eugen hr. Zichy (1837—1906), cestopisec a archaeolog maarský.
14 Nelze mi udati, který z rozliných Sv. Jan by to byl; snad lázn

St. Johannisbad u Nórdlingen?

15 Osoba neznámá ; snad velkostatká, zakoupivší se tehdy na Slovensku.

16 Slavný bán chorvátský Josef Jelai (1801—1859), jehož zásluhy o íši

pro slovanský jeho pvod byly záhy po jeho smrti zneuznávány.

17 Národní shromáždni Slovákv; obšírné referáty v ase z r. 1861

. 140 a n. i souasné zprávy Nár. List.
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Pomr Rakouska k Prusku. Pirovnává Riegra k Niegolewskému.

Rozmluva se Zmeškalem z Domanovic o vcech uherských. B.

Dudik by ml ustoupiti s místa svého Brandlovi.

Originál. Brno. M. Helcelet. Adresa Helceletovi eská do Vídn. Bez

razítka. Odpov íslem 210.

Velectný Pane!

Nepochybuji sice, že máte krušnou práci s tmi Frank-

furfáky; 1 že mi ale pranieho nepíšete, vykládám si jinak, a sice

takto. Ml jsem svj list na Vás hotový a chtl jsem ho dáti na

poštu, a sice s vlakem, který tu jede o 9 3
/4 ráno k Vídni. Držím

onen list v ruce a jdu k vlaku. Tu mi napadne, že tentýž vlak

dojede do Vídn kdysi o 8 h[od.] veer, že Vám tedy onen list

téhož dne dodán nebude, nobrž až dne druhého, že tedy ten

erný kabinet'2 ml by za erné noci dosti asu a pohodlí

ohledat ho! Myslil jsem pi tom na policejního sekretáe, pana

Ant. Beka a myslil jsem napotom: ,Nech ten list ležet až do

veera; veerní vlak dojede do Vídn ráno a tu noní sovy už

spí.' Byl jsem na rozpacích. Ale zase mne opanovala myšlenka,

že máme nyní — dle rusínských spoludstojník Vašich eeno —
svobodu, a ne p. A. Beka; i hodil jsem list onen s resignací do

vozu poštovského. Dle toho, že mi posud ani slovíka nepíšete a

dle ei Riegrovy o tom plnoním kabinetu, domnívám se, že

i mj nevinný lístek byl vymuchán. Píšu Vám tedy dnes cestou

docela privátní, 4 tak aby ani p. A. Beck muchat nemohl. Rate
mi toutéž cestou alespo kratikou odpov dáti, a jmenovité

podotknouti, zdali se mýlím anebo nemýlím.

Vidíte, co z toho nyní máte, že jste byl za poslance a íš-

ského radu vyvolen ? Zlost a žlu. Vidíte, tu zlost a žlu nepo-

teboval byste zakoušet, kdybyste si byl uinil allianci s p. dr.

Krásou; 5 a Krása není ani Moravan, nobrž ech, a majorita je

1 5 nmeckou levici na íšské rad.
2 Tajn oddlení policejní pro otvíráni podezelých list.

Dr. t:ng. Miíhlfeld II. ervna /Sr>I navrhl komisi k vypracováni zákona

o nkterých dležitých vcech, zejména též ochran listovního tajemství. Dr.
['. I.. Rieger uvedl k tomu v ei, te si na porušováni listovního tajenu

ttjt též poslanci. ei dra I . /.. Riegra a jeho jednáni v zákonodárných

borech {Praha 1884), II. str. 72. Dne 28. ervna 1861 podle asopisu Fort-

schritt erný kabinet zrušen.

' Viz o tom v listé ÍS. 210.

6 Dr. AI. KrdiQ (1828 1900), advokát, zakladatel asu. astji hlas

ládou proti ostatním poslancm eským: nestál na stanovisku státoprávním.
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pec jen majorita. Pokejte jenom ! Bach 6 už je absolvován od

svých starých hích — zrovna jako ten Kulíšek" — až to Schmer-

lingovi váznout bude, dojde oištný, pokání uinivší Bach nazpt

a s istým, ili od papeže oištným svdomím pustí se znovu

do práce. Kulíška známe ! Rieger pijde potom na místo Havlíkovo
— do Brixenu, a Vy aus besonderer Bercksichtigung und Ver-

wendung der máhrischen Grofigrundbesitzer — do Holomouce.

Mne, jakožto známého panem A. Bekem popuzovatele zavrou do

šatlavy telecké, kdežto už beztoho znám jsem. 8 Mn by to až tak

píliš peprné nebylo, protože jsem to už zakusil, ale prosím Vás,

co byste Vy a co by jiní k tomu ekli a jak by se jich to dotklo,

kdybyste takhle z istá jasná odvezeni byli na Mírov, Kufstein

etc. etc. ? Na svt všecko možná, a pi nynjším machevialismu 9

jmenovit nic nemožného. Proto ale— byli jsme unser einer v šatlav,

a to naším rozumem jenom jedenkráte, a ne jako sv. Petr mnoho-
množstvíkráte — nebute i Vy malomyslní pouhou myšlenkou

touto. Vždy máte právo ústavní za sebou (!), že mžete mluvit,

co a jak chcete (jako Rieger), a že proto nebudete k soudu
pohánn. (Do šatlavy, do testuku prý se to chodí beze soudu !)

Vidíte, na míst abych Vám psal dlouhosáhé orodování za to,

abyste vytrval v boji — ovšem nerovném — staten a srdnat,

píšu Vám vci, že byste dle nich mohl té chvíle jíti s poníženou

prosbou k p. Jiskroví, aby Vás ráil vzíti pod svou ochranitelnou

tuniku.

Schmerling prý vydá jakýsi spis o pomru Nmecka a Rakou-

ska. Schmerling dostal ve Frankfurtu minores 10 a chce nyní být

vysvcen ; on dokáže, že naše Velienstvo ode dávna patilo pod

vládu pruskou, a že je nyní, kdežto Maai (NB. spolení Nmc
proti Slovanm, jak to už v historii bývávalo) nechtí o konskri-

6 Alex. bar. Bach (1813— 1893), ministr rakouský, po pádu svého abso-

lutistického systému r. 1865 odebral se jako vyslanec ke dvoru papežskému.

kde setrval do r. 1868.

7 Narážka na Klácelova Ferinu Lišáka. Viz list ís. 50.

8 Snad z roku 1848.

8 Patrn pepis místo: macchiavellismu.
10 Nižší svceni. — R. 1848 Schmerling, zvolen byv poslancem do snmu

frankfurtského, pevzal tam íšské ministerstvo vnitra a potom i vci za-

hraniních, ale stále vzmáhajícím se vlivem pruským byl pohnut složiti svj
úad; potom jmenován rakouským plnomocníkem ve Frankfurt, kdež však

nedovedl zameziti volbu krále pruského císaem nmeckým, a proto se vrátil,

aby nastoupil dráhu státnickou doma. Ostatn viz eská politika III. strana

219 a n.
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bovaných zemch nieho slyšet, nejnutnjší potebou, aby zstalo

J. Vel. František Josef s Maarami v personální unii, s ostatními

zemmi aby byl pidlen královi pruskému, od nhož by nadále

pijímal rozkaz ohledem týchž konskribovaných zemí. Pomníte,

pro ti bývalí Frankfurfáci nyní o Frankfurtu ani nepísknou ?

Proto že jsou chytí. Oni to chtí udlat takhle ,von Rechtswegen',

aby proti tomu nesml ani císa Pán ceknout ! Bude to specta-

culum Deo dignum, až se majorita Vaše v tomto smyslu vyjádí,

panská snmovna neodolatelným dkazm Schmerlinga a Giskry

pikyne, — a my — Ježíši !
— já jsem pi tom !

— zaneme
dlat v Morav a v echách faktickou revoluci ! Revolver máme
sice dosti na svých ženách nenárodních; ale tch skutených máme
vskutku zapotebí. Až bude as, zbra a peníze, a já Vám po-

stavím sám batalion vojska a potáhnu, kam nás povinnost povede. 11

Zatím ale toto psaní spalte, aby se ani pozdji nedostalo do

rukou mému pelaskavému píteli, p. policejnímu sekretáovi P. T.

p. p. Antonínovi Bekovi.

Možno, že p. Beck má už i na nádraží vídenském na mne
nalíeno, možno, že Vás tyto ádky ani nedojdou. Inu, ono není

tak zle, aby nemohlo být ješt h. Ustrííte se pak nade mnou
Vy, mnohovážený p. A. Beku, a necht mne zavít do nejhlubšího

žaláe; nebo já jsem, jak vidíte, hrozný, hrozitánský lovk! Celý

den se trmácím s vcmi úadními, a když potom veer sednu si

ex abrupto a píšu, co vlastn jenom z tch proklatých eských
novin mám, a ne z tch velkostatkáských Moravských 12 — —
vidíte p. Beku, mohu já za to, že potom propadnu ve Vašem
erném kabinetu ? Hlete, já Vás mám velice rád, tak rád jako

Vašeho vlastního bratra, mnohováženého p. p. Josefa, kterýžto

Vám pece teste Fáborský 13 musí íct, s jakou nelíenou radostí

jsem jej uvítal v Cáhnov — skrz jedoucího. Touž samou ne-

líenou radostí, ba mnohem vtši byl bych byl Vás uvítal, kdyby

mn bylo bývalo štstí pralo vidti Vás, an Cáhuovem projíždíte!

Smilujte se tedy nade mnou, ubohým okleštncem, a internuite

mne alespo do Daic, abych po mnohých letech dostal se i

do svého domova a nemusel ušet tu v cizin, t. j. v zemi, kde

už více Polsko pevládá. Konen ale necht tyto ádky isti

11 .W. MUtšlek jit ÚiasttlU se také S povstalci slovenskými roku 1849

boj proti Maarm.
Voviny vedl l.eop. Hansmann od ísla 55. r. 1861 smrem

centralistickým ve smyslu vtšiny velkostatkástva moravskefio.

P ./. Fáborský, fará v Pohoelicích,
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p. adresátovi, aby vdl, s kým, i kdo mu dopisuje, a varoval

se takých bui, jako je unser Einer von Toužín, unweit von Bu. 14

Nevídáno ! Chci psát Vám a píšu suppliku na pana sekretáe

ministerstva policejního, p. p. P. T. A. Beka. Jaká to ironie,

z nížto patrn vysvítá, že my Slované nemžeme býti na svobodu

propuštni. My musíme dycky ekat, až se nám dostane drobt,

jimiž nasytil J. Kristus tisíce lidí. Proto nemusí Páumann 15 odstoupit,

a mu dal snm haliský unisono hlas nedvry. Jinde je to ovšem

jinak, ale my jsme rádi, že nejsme internováni, jako internován

jest na citadellu u Krakova sám Košiuszko 16 (mohyla jeho, jak

jsem ondyno vidl, penáramn odporný dojem na lovka dlá,

an jest to úmyslná a vybídavá demonstrace pro Krakov sám, nebo

zevnjší nepítel tuto citadellu, k nížto z vyššího ješt pohoí
rovný pístup jest, na cancoury zbombarduje a bez nesnázích

ztee a dobyde.) A Schmerling je jenom hodný a zdaený syn

táty Bacha ! Však on se táta ješt ozve, až to synovi nepjde

!

Zda Bh ; ale my se budeme bít a bít, to je jisté

!

22./6. 1861. Váš s úctou oddaný Matj.

23. 6. 1861. Byl u mne dnes na návštv p. inženýr z Trzebinie,

p. Sachsl, rozený žid z Kolína v Cechách, známý mi ostatn už z Cá-

hnova, kde byl za mé doby co assistent, co rozhodný Franfurfák.

Eoipso: Kuranda 17
žid, Sachsl žid; Kuranda z Kolína, Sachsl z Kolína.

Hádali jsme se: on levice, já pravice íšského snmu. On: že prý

Poláci nemohou na déle s echami držet, a sice proto, že 1.) ari-

stokracie haliská mže sice s aristokracií eskou míti tytéž zájmy;

2.) mšanstvo haliské je totéž, co šlechta haliská; mšanstvo
haliské vidí v tom pýchu svou, že rce : ,To, co šlechta, to my'.

Šlechtici jsou šlachtici a mšani jsou samí šlachtici. Chlop je

chíop, t. j. sedlák nemá žádného hlasu, ten musí ušet a kolena

otírat. V tom prý se od Cech lišejí a proto prý dnes nebo zítra

14 Toužiti u Daic, rodišt Mikšikovo jako nedaleký Bude Beckovo.
1

.4. baron Páumann, povstný policejní editel díve pražský, který

dával národnosti eské do jejího vyhynutí termín šesti let. Za nové doby kon-

stituní v únoru r. 1861 peložen do Krakova, kde si vedl stejnjako v Praze,

tak že si haliský snm stžoval na jeho despotismus. Viz Nár. Listy 1861,

ís. 117.

16 Tadeáš Košiuszko (1746—1817), vdce polského povstání z roku 1794;

na jeho poest nasypán po starém polském zvyku u Krakova kopec KošciuszkCiv.
17 Ignát Kuranda (1812—1884), politik a žurnalista nmecko-rakouský

smru plytce liberálního a protieského. Rodem byl nikoli z Kolína, jak zde

podoteno, nýbrž z Prahy.
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musí se Poláci od ech odrazit (i[d] e[st] v íšské rad), ponvadž
jejich zájmy nejsou totožné.

Ale já ku : p. inžinée, práv proto chtí naši a Poláci auto-

nomii, aby se dle svých zemských zvláštností uspoádali. Uzná-li

potom snm haliský, že toliko šlachti a mšan jsou šlachtiové
a že chtop nepotebuje být ani tázán, ani vyslýchán, — to necha
si vyjedná snm lvovský ped svtem! Práv proto si my za-

kládáme na autonomii, aby jsme dle svých zvyk a dle své indi-

viduální povahy a poteby zákony si udlali. Budou-li potom
tyto autonomické zákony v Cechách jiné nežli v Halii, do toho

nemáme my co foukat (resp. íšská rada).

Za ei ekl jsem jemu: Já ku, víte, co Vaše strana (levice)

chce ? Ona chce císae našeho s císaství sesadit, ona ho chce

uinit suzerenem vle a rozkaz prušáckých, ona chce rozdvojit

Rakousko na dvé, na Frankfurt ale jistojistn tu ást konskribova-

ných zemí. Já ku, kdo je vtší patriot, my, kteí chceme, aby

Rakousko dotrvalo, anebo Vy, kteí chcete Frankfurt? Jste Vy,

kteí chcete ,einiges Óstreich', anebo jsme my to, kteí chceme

nefrankfurtské Rakousko ? A vidíte, a p. ingenieur Sachsl jest

mým dobrým známým, nicmén zpozoroval jsem na nm, že

ohledem na pímé spojení s Nmeckem neodpírá, nezpouzí se,

nedlá z toho žádný ,Majestátsbeleidigung & Hochverrath,' ale že

se usmívá tak, jako asi Schmerling, který svj anexionalní plán

má a ví i bez íšské rady, jak nás bez ublížení J. V. i s Jeho
Velienstvem do poddanosti pana Prušáka uvedsti.

24./6. eknte Riegrovi — ale, co íkat, však on a Vy to

beztoho znáte — že pruský snm a Váš jsou idem. Niegolovský"

a Rieger jako by byli idem. est a chvála Riegrovi za jeho state-

nost! My nepolitikái ekáme jenom, až bude ,slovo pravdou

(tlem) uinno', a potom eo ipso bít a bít! By i byly legiones

meae v Itálii a nevzpamatovaly se, my vyvodíme blanické vojsko

na svt. My jsme za Vámi reservou.

25./6. Mívám kolikráte v úmyslu uspoádat si myšlenky —
což ani nebylo by tžké — a psát je do asu nebo N[árodních]

Listu. Tak jsem ml k[u] p[.] na mysli, podat odvodnný návrh,

aby Schmerling se svým 26. Únorem odstoupil, aby nkdo jiný

wskl byl polský poslanec snmu pruského, proti nimui, ktiyt

hájil práva svého národa v Poznasku, chovní se pedseda snmu lir. Simon

stejné fako proti /'. /.. Riegrovi u nás na tSské rad president Urin ; obma
totii stejn vzato bylo slovo. Nltgolewski potom složil mandát. 17-

1861, ls. 154.
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vzal veslo státní do ruky, a obrav si diplom 20. íjna za základ,

vypsal nové volby. Myslil jsem, že by diplom snad i Maary
spokojil. Dnes tu jel p. išpan z Arvy 19 se synem svým do Vídn,

p. Zmeškal 20 se tuším jmenuje. Se synem dal jsem se mimochodem
do ei; tázal jsem se ho naped na sjezd Svatomartinský. Byl

rád sjezdu tomuto, a sice z té píiny, ponvadž, a prý týž sjezd

byl od vlády vídeské provolán a Szeberiny21 v nm partisán vládní,

pece tentýž sjezd o vlád vídeské nešetrn se vyslovil a ani ne-

dopustil, aby usnesení jeho mimo snmu zemského bylo sdleno
vlád vídeské. Mluvili jsme nmecky. Já ku: ,Sagen Sie mir,

wenn es dahin gebracht wíirde, daU die Februar-Verfassung

samt Schmerling umgeschmissen wird, und wenn wir Uibrigen

Nichtungarn das Oktoberdiplom acceptiren : werden es die Ungarn

auch anerkennen ?' — ,Ne a ne !' byla odpov tohoto, v pedcích

svých kdysi po roku 1620 do Uher pibyvšího echa. Tož Uhi
nechtí ani diplom od 20. íjna 1860, a my chceme na nm stavt!

Nestavíme tedy do vtru? A nevysmjou se nám Uhi, až oni

stanou se samostatnými a my budeme k Prusku anexováni? ekl jsem

mu, že koistjí sice výborn ze situace pro svj kmen, ale že

zapomínají na ostatní kmeny; ale v tom ohledu je Uher nebo

Maaron egoista. O Chorvátech ekl, že se musí s Uhrami sroz-

umt, a jim pipouští rovné právo. — (Slováci ve Sv. Martin

kdyby byli podali své žádosti vlád vídeské, 23 bu by prý ani

nebyli živi dom se vrátili, anebo prý by už nyní doma nebyli

živi!) Lituju, že mi náhoda nebyla dána, abych se byl dal do

ei s otcem, t. j. s p. išpanem oravským samým. Jak jsem otce

vidl, je muž ponkud už starší, ale zdá se být energický. Nechtl

jsem se nabízet, dotírat, akoliv by to snad jemu, pocestnému,

bylo lichotilo, kdybych ho byl uvedl i astoval ve svém píbytku,

lnu, dílem jsem se o nm pozdji teprv dozvdl a dílem - - —

:

když jdou rádní z radnice, tu prý jsou teprv nejmoudejší

!

Z toho ze všeho vidíte, že lovk, který by chtl do novin

psát, nemá ani chvilky pokojného substrátu. Myslíte, že už sedíte

(na diplomu od 20. íjna) a najednou seznáte, že sedíte na holi-

19 Župan z Oravy.
20 Zmeškal z Domanovic, potomek staré rodiny šlechtické v Oravsku

;

byli ddinými místožupany oravské stolice.

11 Ondej Szeberiny i, fará evangelický a slovenský spisovatel.

22 Národní shromáždni Slovák 6. ervna 1861 se usneslo národní

postuláty své podati jen snmu uherskému, což bylo Maary s vdkem pijato.

Ovšem výhod národních jim to pece nepineslo.
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kách ! Ve svých náhledech líbí se mi ješt nejlépe mj krajan

od Sávy v asu. 23

Jak pak je to s ,Mor. Novinami' 24 a co jste dali za odpov
bratru mému 25 straniva Dudíka ? Snad nejste s to tuto špínu

vylít? Dejte na jeho místo Brandla. Tento je beztoho vítzem
nad Dudíkem : af tedy odstoupí místo své pemožený svému
pemoženci

!

26. 6. Tož dnes konen odesílám ádky tyto, a mžete-li,

odkažte mi nco po té samé píležitosti, která Vám ádky tyto

odevzdá. Váš s úctou oddaný Matj.

[Helcelet pipsal:] Odepsáno dne 18. ervence 1861.

209

J. Helcelet A. V. Šemberovi. Víde, 1861 erven 27.

Odjezd k pohbu Šafaikovu. Oslava Bílkova penechává
se Šemberovi.

Originál. Praha. Museum král. eského. Bez adresy.

Milý kmote a píteli drahý!

Oznamuju Vám naspch jménem dra. Pražáka, že dnes veer

odjedeme do Prahy k pohebu nebožtíka Šafaíka, 1 abychom mu
s strany Moravy a její deputovaných poslední est vzdali.

Máte tedy Pražáka laskav omluvit, že se nezachová podle

umluveného dostavení, a co se týká vci Bílkova svátku, dává

Vám úplné plnomocenství, byste jednal, jak nejlépe myslíte; že

naped všechno schvaluje a vdným se za to vyznává. Mnoho
srdeného i s m strany Bílkovi a pedevším Vás, milou Vaši p[aní]

manželku a dítky srden pozdravuju. Na brzké shledání, upímn
drahý píteli, Váš starý

Ve Vídni 27. ervna 1861. Helzelet.

spisovatel do Krasová deníku asu, mn neznámy.

34 Viz zde poznámku /.'. /'. MlkStiek. Vi: list ís. 201

' /' ./. Šafaík zemel <lne 26. a poheb ml 28. ervna 1861. Vis

i zprávu V. Šafaíka ve ('lánku C. Zlbrta: r'<> vypravil P. .i Šafaík
rodin " svém mládl u životu. M n.
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210.

J. Helcelet M. Mikšikovi. Víde, 1861 ervenec 18.

Omlouvá se, že na list jeho dotud neodpovdl. Lituje jeho

roztrpenosti a tší i ukliduje ho. Oznamuje, že bude íšská rada

odroena.

Originál. Brno. Zemský archiv moravský. Bez adresy. Odpov na list

is. 208.

Ve Vídni 18. ervence 1861.

Milý píteli!

Mám ped sebou Váš dopis od 22.—25. m. m., který jste,

tuším, sám osobn do Vídn pivezl tenkráte, když jsme [se]

z píiny pohebu Šafaíkova 1 spolu byli ve Vídni minuli a jen

letmo jaksi v brnnském nádraží potkali. Píšete mi, abych Vám
toutouž cestou odepsal, jakou mi to psáni posíláte; vždy bylo

bez poštovní známky. Avšak to vše marné; sklepník tni ho

odevzdal, nevda, kdo to byl, od kohož mu odevzdáno bylo.

Musím tedy ovšem zase útoišt své k pošt vzíti. A pro bych

nebral. Co já psávám, mže si ledakdo peísti; nerad psávám a

mluvím jinak. Že jsem však tak dlouho meškal Vám odepsati,

jak asi z toho se Vám mám ospravedlnit? Tuším snad nejpravdivji

tím, že lovk našinec neví, kudy ponout. Jsout vci, které, ne

z ohled policejných, nýbrž pro svou nejasnou, zapletenou povahu

se nehodí do pátelského dopisu; lépe se toho doítáte z novin,

z ádk samých i z meziádkú. To poslední ovšem zavdy bývá

velmi nezetelné; to Vám však ani kdo výslovn zetelnji vypo-

vdít i napsat nedovede.

Zabolel i zarmoutil mne však pedevším trpký, rozkvašený

tón ádk Vašich, v nichž jste se mi tak rozilen, až rozerván

objevil, jak jsem ani netušil, že se to s Vaší zdravou, jadrnou

povahou srovnává! Zabolelo m to, ponvadž jsem si to vykládal

v ten zpsob, že Vás vzdálenost od Moravy, ten jistý druh vy-

hnanství tak hnte, ona tajuplná nemoc ,mal du pays', na kterou

prý kdysi Švýcarové v cizin tak trpívali. Ubohý píteli! co to

k sob pipouštíte? nemáte milou ženu a dcerku, 2 lares & penates

[s] sebou? a nesídlíte-li pi kouzelné železné pásce, pede kterou

prostory a vzdálenosti mizejí! Jenom pokoj a strpení, mladíku

horoucí. Což myslíte, že to, po em Vám srdce prahne, kladivem

1 Viz list pedešlý.
2 Marie, provdaná potom za spisovatele J. V. Hrubého.
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na kovadle se dá bušením ukovat [?] Brachu, to je proces organický,

to rste a zniká jako tráva z jara potichu, aniž toho možná usta-

viným dohlížením stihnouti; a pece od jednch svátk do druhých

máte luka okytné a háje omájené, až se srdce smje. A to mezitím

ješt kolik mraz si hrálo na zimní reakci. Nic naplat, když pijde

as, je jaro, kdyby nevím jak bylo; a ped tím toho nedocílíte,

kdybyste topil, stodoly a lesy zapaluje. Ticho tedy a mírn, píteli

;

dlejte jak naši krajané sedlští. Oni klidn oou a vláejí, sejou

a upravujou a mezitím i života, pokud jim dáno, užívají a z nho
se tší; však ono jaro i léto, žn i klizení dojde. Cekejme asu
jak husa klasu.

Zdali pak i Vaše milá manželka tak touží, i to jen Vy
jaksi se tak dáváte unášet netrplivostí. Pohlednete-li nazpt

na Váš potud zbhlý život, vidíte pece tolik zmn a obratu

;

pro by ml najednou ted svt zkament a nepinést zmny
toho, co Vás teba prozatím na Vašem nynjším stanovišti mrzí[?]

Vždy to pec samo sebou jest jen prozatímní a co nevidt bude

zase jinak; že ne? Nepohor[š]te si z nevrle náhlosti celé Vaše

okolí a nabudete co nevidt svou vlídnou obratností i pohodlných

snad soused, ne-li nových pátel. Když mluvím o pátelích, na-

padá mi, abych Vás pozorná uinil na advokáta dra. Eisenberga

v Bílsku, poslance zemského na snm slezský, muže, který Vám
zajisté aspo rozumt bude; vzkažte mu pozdravení mé i Pražá-

kovo, známe se z Brna, kdež u poslednjšího koncipientem byl.

Novin politických ostatn naskrz Vám nechci psát a odkazujti

Vás juž jen na ty tištné. Le to, že se povídá, že máme býti asi

na 8 nedl odroeni, ponvadž nás na ten as nemohou potebovat.

Nu, i s tím Vy budete spokojen. Tak ite, a mé upímné po-

zdravení své milé paní, dcerce a p[í.] tchýni sdlujíc, bute v míru

pesvden, že jsem upímn Váš starý pítel Helzelet.

[Na poslední stran listu napsal adresát]: Že bych byl

rozervancem, pipustit nemohu a proto tento dopis zcela igno-

ruju, tak jako bych ho nikdy nebyl obdržel.

V Ddicích 20. 7. 861. M. Mikšíek.

211.

./. Helceleí I. ./. Hanušovi. [Brno], 1861 ervenec

Pojede pro dceru do švýcar. Co dla Hanuš v knihovn?
Posila mu svou podobiznu. Udává program cesty a prázdnin.
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Originál. Praha. Museum král. eského. Bez adresy a bez podpisu.

28. ervence 1861.

Milý Hynku! Ne že bych Ti chtl konen pece njakých

politických novinek sdliti, ó nikoliv! jenom si probírej a pebírej

zprávy tištných novin, však Ty z nich se dobereš skutené pravdy

— vždy umíš i z prastarých babských (Božena 1 a se necítí tím

epithetem uraženou) bajek pedkesfanské mythy vyklubávati —
nikoliv tedy proto Ti konen zase píšu, nýbrž abychom vespolek

o sob ííihlungu podrželi, abys totiž vdl aspo, kde asi jsem.

Hodlám totiž vzíti dovolenou asi na msíc srpen k vyvedení nutné

mé cesty pro Boženu, dceru mou, které matka juž dokat ne-

mže, ponvadž prý jí potebuje. Abys však si nestýskal, když

budeme o 100 mil dále od sebe vzdáleni než potud, anebo kdybych

se ml ztratit, pikládám Ti tuto exemplár svého fotografovaného

kontrfektu, by mohl i lépe zdaený býti. Nemám s nesmrtelností

vbec hrub žádného štstí, ano k ní ani hrub žádné schopnosti a

chuti; proto jsem tím fotografováním poád odkládal, až bylo

pozd opakovat nezdailého pokusu.

Nu, a jak se Tob tedy vede s to[u] uzenou bibliothekou 2

a s vyhlídkou na njaké oddechnutí a vyvtrání? a jak jest s kou-

peli vltavskými? Tch bys ml nezanedbat; dodávají tlesné tuhosti,

jadrnosti i erstvosti.

Kdybys mi chtl ješt psát ped odjezdem, budu až do

4. srpna v Brn. 3 Pozdji kdybys psal (t. odesílal z Prahy) asi až

do 9. srpna á Mr. le Dr. H. chez Etienne Carraz a Porrentruy,

Canton Berne, zastihl by m tam Tvj list také
;
pak kdybys psal

asi až do 22. srpna do Mnichova (poste restant), dostal bych to

též. V záiji budu zase ve Vídni, bude-li tam do té doby ješt ta ,ne-

esaná' pravice, a nebude-li, tím lépe, najde m laskavý Tvj dopis

za svým ohništm ; ovšem jestliže pán Bh zdraví dá. Zatím ale

pívej piva s bobkem a jez bedrník, anobrž ledaco chutného, abys

nestonal aneb njak jinak nemel.

d/.Á ayt fxoi Bayoio piMjjovov hzoi (schenk ein, richte an) vaua (NaB)

zouzo yáp sazi y.a/.Co^ (pápfiaxoxt dvzíáozoi/. 4

ehož zavdej i Laue, a komu peješ.

1 B. Nmcová.
- Hanuš byl upoután k universitní bibliothece, kde konal rozmanité

opravy. O vcech bibliothekáských srovnej listy cis. 212, 215, 218, 251, 252, 273.

3 Odjel však již 2. srpna na cestu, jež popsána v list cis. 212.

* Konec epigramu neznámého básníka v Anthologia graeca Palatin. X.

118, Frid. Jacobs (Lipsiae, 1813-1817) 11. 314.
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J. Helcelet I. J. Hanušovi. Víde, 1861 zái 21.

Gratuluje Hanušovi k dokonené úprav knihovny. Podává
zprávy o své švýcarské cest a o domácnosti.

Originál. Praha. Museum král. eského. Bez adresy a bez podpisu.

Odpovdí na jest list Hanušv XIX. u V. Vávry, Hlídka, 1899, str. 425.

Ve Vídni dne 21. záije 1861.

Milý Hynku! Nkolik msíc asu a na sta mil prostoru

ubhlého a probhlého leží mezi naším posledním krátkým set-

káním! 1 Jest se, vru, eho bát, aby náš starý pomr pátelský i
pobratimský pod tak silnou vrstvou naplaveniny a keramického

rumu nezkamenl a ze života do oboru palaeontologického neupadl.

Brame se tomu! Tof jest pevládající myšlenka, která mi péro

k tmto ádkm vodí, k nimž také tento fotografovaný lístek na

sukkurs pikládám, ne však co palaeontologický Thierabdruck

do sbírky.

Tob dnes tu v novinách, že opravy v bibliothece juž

jsou ukonené a pístup pro obecenstvo a tenástvo možný;
vidím, že jsi tedy veliký kus práce a utrpení pestál, tuším na

ujmu svých prázdninských desiderií. Nyní zase Ti nastává nemén
herkulická úloha i pokraování v úloze strany istní Augiášov-

ského chlévu,- ve kterémž pod prachem a neádem, bohdejf, ješt

mnohý zajímavý vynález T eká; peju Ti v tom mnoho štstí

a pedevším dobrého zdraví a klidné, veselé mysli.

Co se mne týká, prožil jsem ten nejblíže sbhlý as v rozma-

nitém honní a ruchu, líné mé povaze dosti protivném, a ne beze

rozmanitosti a barvitosti.

1 Kde se tenkrát setkali, je nejisto: snad ve Vidní.
2 Hanuš pevzav bibliothekástvl universitní knihovny, podával Helce-

letoví zprávy o postupu svých prací v úprav bibliothcky. Dne 3. bezna 1861

psal mu. že Šafaík už tém od roku 1856 neúadoval, a dne 26. zái 1861

oznamuje, ie v poádáni došlo na ítárnu, poslední to chlév /Augiášv/. Vtom
ovšem je výtku P. .1. Sofalkovi, jako by nebyl úadu náležit zastával; výtka

neoprávnná, vidlme-li nyní podle zápisku V. šafaika v .C.W. 1909, str.

'O, ta jakých pomr bylo tam bibliothekái pracovati. Ale Hanuš sám.

když potom zdomácnl v knihovn, kde ml k ruce celkem 3 sluhy a 2 prakti-

kanty (Hlídka isoo, str. L'i). nepímo odvolal dl výtky, prav: ,Chápám
nyní -veskrz kvietismus šqfalkv CO do kniliovny. neb Pán Kristus byl juž

\e nemá nové' vino do starých vak liti. co jsem pece uinil, a

nyní to všude vytéká a se trhá: (ti Hlídka li

11.
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Druhého srpna odjel jsem odtud do Brna, kdežto na naléhání

ženy mé Miroslava se chystala na cestu se mnou pro Boženu do

Švýcar. Když prý tam byl i Ctibor 2 léta a Božena 1 rok, tedy

byla by kivda pro nejmladší, kdyby tam nemla aspo na návštvu

být, aby poznala drobet svta za Brnem a aby i ju poznali pí-

buzní naši švýcarští. Tak jsme vyjeli 6. srpna a (po Dunaji) do

Lince, Salcburku, Mnichova; pes Kostnické jezero 3 do Švýcar, do

našeho starého Pruntrutu (Porrentruy, což prý pochází z Pons

Raintrudis). Tam po 5denním pobytí sebrali jsme Boženu a jeli

jsme nyní všechni ti na Bern, Bernský Oberland, Lucern, Zurich,

Píáffers a zase na Kostnické jezero a Mnichovem, Salcburkem

nazpt, pi emž jsme nco mén spchali než na tamjší cest,

abychom se nakochali trochu krás tchto zajímavých kraj. Ve
Vídni pak pobyly holky se mnou ješt týden a jsou nyní od 7. t. m.

doma u matky a pežvykují si své zkušenosti a poznané rozkoše.

S Boženou jsem velmi spokojen; ona užila ciziny ke svému pro-

spchu svdomit a šastn, a snad ponkud se jí doma bude

stýskati po liberálnjším, duchovnjším život, který byla okusila,

snad bez ujmy své mladistvé prostoty. Umínila si i domov podle

svých sil v tom ohledu zušlechtiti, k emuž její mladistvé energii

peju všeho zdaru. Ctibora jsme pi svém návratu doma nezastali.

Byl v Uh. Hradišti na prázdninách u píbuzných mé ženy, odkudž

výlety na Hostýn, Velehrad, Buchlov a p[od.] konal. Pijde on

nyní do 8. tídy gymnasialní ukonit bh stedních škol
;
po matu-

ritní zkoušce, když jí zadost uiní, má tedy potom pijít na

universitu. Jak a co? to prozatím ješt nechám uloženo ve klín boh.
Co však se mne nejsamjšího týe, žiju, dostaten zdráv,

svj skromný, nevynikající parlamentární život, plyna vlnami ne-

známými, nevda kudy a ku kterému behu, ne jako Kolumbus,

ale jako chasa jeho.

Dív než ukoním ádky tyto, musím však Ti výslovn
povdíti, co tuším i sám uhodneš, že se mi chce zpráv Tvých;

bud tedy zdráv a pozdravuj srden i Lauru a dti Tvé mým jménem
a neodkládej vyhovti hojn žádosti mé. Bu zdráv a vesel

!

213.

J. Helcelet M. Mikšikovi. Víde, 1861 zái 29.

Žádá ho za nezmnné pátelství. Rád by byl s nim jel na

3 Bodmanské jezero.

1
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Daicko. Pivezl dceru Boženu ze Švýcar. O oslav svatováclav-

ské ve Vídni. Stav vci politických. Ví v lepši budoucnost.

Originál. Brno. Zemský archiv moravský. Bez adresy.

Ve Vídni 29. záí 1861.

Milý píteli

!

Snad se na mne nemrzíte z píiny mého posledního psaní, 1

v nmž byste jenom nedorozumním byl mohl nalézti nco, co

by se Vám bylo zdálo njakým stínem mého pátelství a úcty mé,

kterou k Vám stejn chovám. Pochyboval-li jste, vizte opak toho

v tchto ádcích, jimiž sám první Vám vstíc jdu. Nedejme, aby

nesnadnost veejných záležitostí mla kalit staré pomry osobné . .

.

Slyšel jsem z tetí ruky, že jste byl nedávno ve Vašem
domov, 2 a lituju toho srden, že jsme tuto cestu nemohli vy-

konat spolen. Chystám se konen také asi na hody, i ješt

ped hody tam do Vašeho kraje. Jak se všechno podobá, budeme,

jakmile dokoníme debatu o zákon obecní, asi na 14 dní i na

déle odroeni, a ten as chci k tomu použíti. Pojedu asi do Brna

a tam odsud pak bu na Tebí bud na Znojmo do Vašeho kraje. 3

Jak pak jste tam vci shledal a Petr4 a panímáma jsou-li zdrávi?

Byl jsem v srpnu ve Švýcarech. Jak se asi pamatujete, byla tam

u mé pízn Božena od loského podzimku a bylo se jí nyní

dom navrátit; nebo jí má žena juž bolestn pohešovala, po-

nvadž potebuje pomoc její doma, kdežto je hrozn uvázaná

dohlídkou i opatrováním 951etého svého otce, který nyní juž tak

na rozumu a na pamti seslábl, že ho nelze nechat na pul hodiny

samotného. Pivezl jsem nyní Boženu dom, která svého pobytí

v cizin piln jest užila a kterou se nyní zase nový ruch do mého
rodinného života v dom navrátil, kterého jenom já, jako na vy-

hnanství žije, ani okusiti nemohu.

Vera, na den sv. Václava, mli jsme zde v eském (?) kostele"
1

mši eskou a odpoledne v Hitzingu u Dommayera svatováclavskou

hostinu, pi níž se celá pravice íšského snmu, 40 osob, úastnila.

Mezi pípitky byl jeden také, který jakýmsi tušením vnuknutý

vyzýval k zachování zde dobytého a oživlého srdeného spojení

a srozumní, byf i nás snad v krátce ekalo rozlouení na dlouhý,

dlouhý as, bychomí se mli i juž nikdy více tak všichni jako

' Viz list ís. 210. Na Daicku.

G ita vykonána 11.- 19. íjna 1961; popis Její :• list následní:,

1 /'. Miki Maria
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dnes nesejíti. I pilo se na to bratrsky i svorn, a dej bh ! aby

to tak se i zachovalo, ano vzmáhalo.

Což Vám budu více vypravovat o stavu vcí nynjších,

ježto Vy z novin znáte, jenž ale nikterak tak zoufalý není;

nebo as našeho ptimsíního muenického vytrvání ješt

ztracen není, nebo v nm, tuším, co bylo tvrdého a urputného,

obmklo a dozrálo; strana nám protivná juž tém není

stranou, nýbrž stala se rznými stranami, veejné mínní ne-

písahá juž tak slep na Presse a 0[st]-D[eutsche] Post, a co

sto dob hodlalo, zvrtne doba. Když plod dozraje, spadne sám,

aniž teba velikých babických kumšt ; hruška, byvši po celé léto

tvrdá, snad i nám v zim se stane hnilikou bezdky. Vidíte, že

já poád ješt dobré nadje neztrácím, a co a jak-li potom?

Kdož by si nad tím dal šedin pibývat, vždy svta nikdy není

konce a naši potomci, aby sob stýskajíce nezaháleli, i o to jesti

postaráno. — Pedevším jen lid náš aby se vzdlával a obce svou

dstojnost aby se nauily poznávat, to jest, o nejdív bží. A že

ta voda nestojí a že to, a zdlouha pece kupedu ubývá, to snad

nelze zapít.

Jak pak jest to s Vámi? juž jste v Dziedzicích odomácnl?
anebo máte vyhlídku jinou? 6 Troufám, že se nemrzíte a že brzo,

brziko odpovdí mne potšíte.

A takto k závrku Vás upím objímaje a Vaši milé paní

a p[aní] tchyni srdeného poruení a pozdravení vzkazuje a ne-

dada se mýliti, jsem, jak jsem i býval, milý píteli, Váš

starý upímný pítel Helzelet.

[Mikšíek pipsal:] 7. '10. 861 odpovdl. 7

214.

J. Helcelet M. Mikšikovi. Brno, 1861 íjen 29.

Zpráva o cest po Daicku. Tší se, že se má Mikšíek pe-
sídliti do Hulína. Nejistota politická.

Originál. Brno. Zemský archiv moravský. Bez adresy.

V Brn dne 29. íjna 1861.

Milý píteli ! Konen Vám podávám krátkou zprávu o mé
vyjíždce do Daic. Nebyv po 5 msících hrub chvíli doma, ekalo

6 Mikšíek v Dziedzicích nemohl zdomácnti a hlásil se na Moravu.

Viz list následující.
7 Dopis není zachován.
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mne v Brn tolik malicherních a vážnjších zamstnání, že po-

chopíte, alespo omluvíte, mé ponkud delší meškání s tímto

mým dopisem. 1 Vyjel jsem z Brna 11. t. [m.] do Tebíe, kdež jsem

u dra Miillera 2 penocoval, ztráviv veer s ním, s p. drem Ha-

nelem 3 a uitelem Jelínkem ; vyprbované poctivé duše. Z Námšt
do Tebíe jel jsem ve spolenosti tebického koželuha Karla
Budišovskeho, který mermomocí mi nabídl místo ve svém koáe

;

bavili jsme se po celou cestu esky. V sobotu 12. t. [m.] dojel

jsem k poledni do Tele; navštívil jsem s Bloudkem p. Tšíka,

Sašecího, 4 Roda, Kyjánka, mšfanostu, a poznal ve spolenosti

i jiné našince : Paiglardiho, 5 Erharda, 6 poštovního Rambouska,

knze Valika a j. V nedli 13. t. [m.] byl jsem ve Studené u Rieba,

a pohovoil s množstvím starost a soused vesnických ; byl tam

i páter Adam Špaek z Palupína a Filippi kikloun z Daic; tém
všickni plni dobré vle a dvry. Dne 14. byla schzka u Jenka
v Krahulci a na korun" u Pejocha. Navštívil jsem i p. okresního

Zástru, který mi návštvu optoval. Dne 15. byl jsem ve Velké

Lhot u Hane a dne 16. jel jsem na St. íši, kdež jsem zvlášt

poádného hospodáe Vranka, jenž ubohý práv byl ohoel, poznal.

Na obd byl jsem ve vyhoelé Nové íši u p. preláta Šíka

;

rázní lidé i páter Augustin, 8 páter Herman, 5, tesaský mistr Novotný.

Pi obd v kláštee hovor vezkrz eský. Veer dojel jsem do

Daic, kdež jsem zastal bratra Petra 10 v plné innosti pi stavb.

Vaše matka, roztomilá staenka, uvítala mne políbením jako syna;

pobyl jsem tam tento veer a druhý veer ve pátelské spolenosti

starého Trnky (pro jehož syna v tu chvíli, žel! není ješt žádané

vyhlídky), Gesnera, Klímy, Fišera, Petzla z Vydi a j. Ve dne,

totiž 17., byl jsem v eském Rudolci na fae; i Nmci se mli
dvrn ke mn. Též u okresního Prokopa a mšfanosty Frydricha

jsem byl. Dne 18. jeli jsme s Petrem a Gesnerem na Budiškovice,

kamž i Manešovští 11 došli, na Slatinu k p. farái, kdež právo

i fará z Budce, Budký 1 - byl ; na Jemnici, ale bez zastávky, až do

1 Jako odpovd na nedochovány list Mikšlikv ze dne 7. íjna, o nimi
viz pípisek k listu pedešlému.

- Jan Bohuslav Miiller. rodák tebíský umlecký kritik.

3 MUDr. Jan Miloslav Hanil, léka v Tebíi a buditel tamni ( ISDS-1883).

' Filip šaSecl a Hynek Rod, pední mištané eské strany v Telit

Ign. Palliardi, tehdy soudní aktudr, pozdji rada nejv. Vídni,

< 'kesni soudni adjunkt. Hostinec v Dyjici u Tele.

P. A. farma. I'. H. írbidek.

/>. Mikiíiek. i
i ivice. Witner.
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Kdousova k farái Hakulovi, kdež mne i fará z Dešný 13 oekával

;

došli tam i sousedi a starostové, mezi nimiž i starosta pulický 14

Matza ; nalezl jsem, anebo i získal, tuším, i zde dvry a vlídnosti.

Na veer dal mne Hakula svými komi zavést do Znojma, kdež

jsem na zejtí, 19. t. [m.] vyjel a dojel zpt dom do Brna, stráviv

takto pes týden v tomto mém volebním okresu, kdežto jsem

navzdor nkterým pressistm nalezl vše dílem plno dobrého ducha,

dílem plno nadjnosti. Zvali mne všude k brzké zase návštv,
ku které mi vše vskutku mnoho chuti a pevného pedsevzetí do-

dalo. Jen se obávám, že leckdo, zvlášt Petr, pro mne všelijakých

obtí pinesl, nebo jsem za vození ani v Teli p. Rambouskovi, ani

v Daicích p. Fojtovi zaplatit nemohl, nedozvdv se ani náležit,

komu za to mám podkovat; zajisté nemli by beztoho k díkm
povinovaného ješt novými obtmi zavazovati, ímž pro píští

návštvu mi obávání vzrstá, že tím pátelm škody se zpsobí.

Chystám se juž juž do Vídn, odkudž i Petrovi psát budu, slíbiv

mu ješt nkolik svých fotografovaných podobizen, které mi na

ten as všechny rozebrány byly a nestaily.

Nuž, a jak se Vám vede, píteli ? Dlouho-li myslíte že ješt

ve Vídni snmovati budeme ? Radostnou zprávu o Vás mi Petr

sdlil, že se máte z Dziedzic z vyhnanství zase do Moravy dostat,

a sice do Hulína v zaslíbené zemi na Hané. Tšil bych se z toho,

jako by se to mne samého týkalo. Má žena byla velmi potšená
z návštvy Vaší paní a vzkazuje Vám vbec srdeného pozdravení.

O politice, beztoho tak nejisté a rozpaité, v listu radji

mlím ; kdož by tuto tajuplnou roušku také odhaliti dovedl, aby

se jasn v budoucnost mhlivou nahlédnouti mohlo?

Až jen zase budete blíž, doufejme, že se astji osobn a

ústn vydívati budeme.

V té blahé nadji jsem, jako povždy, se srdeným pozdra-

vením Váš starý pítel Helzelet.

[Adresát pipsal:] Odpovdl 28.12. 861. Mikšíek. 15

21Ó.

J. Helcelet I. J. Hanušovi. [Brno], 1861 prosinec 30.

Dkuje za Hanušovu podobiznu a peje mu úspchu v další

práci literární a hojných objev v knihovn. O národním život

13 Ves Dešná (Dešné). u Police, chybn Pulice.
15 Odpov ta není zachována.
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v Brn a eském živlu na Morav. O domácnosti. Ctibora by

rád dal nejprve na universitu do Prahy, potom snad i do Vidn.
Táže se, nepiijal-li by Ctibora na byt.

Originál. Praha. Museum král. eského. Bez adresy a bez podpisu.

Dne 30. prosince 1861.

Milý Hynku! Z Brna tedy, z tiché i skromné své domácnosti

odepisuju Ti tedy na Tvj poslední dopis a vdn Ti oznamuju,

že m Tvj poslední dopis spolu s piloženým Tvým fotografo-

vaným portraitem jak náleží došel a velice m potšil. Podobizna

ta T ponkud tvrd a písn, ale tak podává, že T jadrného a

zdravého, jak se mi zdá, pedstavuje
;
quod faustum, felix fortu-

natumque sit. I obsah Tvých ádk poukazuje mi na to, že jsi

konen z nejhustšího davu svých officiálných Heraklesských prací

onoho Augiášského chlévu znikl 1 a že konen juž i po odložených

svých mythologických rukopisech sáháš. 2 Ovšem že dobývání za-

kopaných poklad v oné Augiášovské pokladnici ješt vždy a bez

pestání k novému hrabání a pebírání T vyzývati a ponoukati

bude
; pece ale tuším, že budeš pi tom moci aspo dechu po-

padati, a musím i k tomu Ti ponkud štstí páti, ponvadž,
bohdá, ješt leccosi vzácného na bílý den vyjde, a vzhledem na

to Tob a dobré vci od srdce peju, aby se Ti to co pravá

Kalifornie zlatých zrnek dailo. Kéž by pak ta zlatá zrnka i skutkem

se Ti co ryzí a ne koií zlato ukázala, které by se na díví a

ruby, na peeni s vínem i pivem vynaložiti dala. Jsi tak s mým
novoroným páním spokojen a srozumn?

Já zde na jakýchsi prázdninách i dovolené žiju ; nebof že

dne 4. února zase máme do Vídn se vrátiti do toho bezkone-
ného parlamentu, nemohu se do pednášek mých na technice

pustiti a supplenturu daremn petrhovat, která ješt i dále po-

tebná bude. Veejná innost zdejšího spoleenského eského
života všelijak se o to pokouší, aby tento poslednjší njaké

stálejší platnosti a soustednosti si vymohl; avšak jde to zde

ztuha a tžko. Nedostává se nám tu vždy ješt jistého jádra

statených a nadaných muž a s pouhým páním a trásemi se

nemnoho poídí i mnoho nepoídí. Máme tu zde spolek .Besedu'.

jenž jest zpváky a musikáln-dcklamatorské besedy ídí; 8

tomu se dosti daí i co do úastenství hojného i co do pny

vání, zvlášt mužských sboru. Máme zde potom od 14 dni

' Vil lisí IS JI l a ' VU list íls. 188,
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tenáský spolek, který s dobrou vlí zaíná, velikou úlohu ale

ješt ped sebou má, až by ustálen a pro budoucnost pojištn

považovati se mohl. eský živel na Morav jest jemný, nesmlý
dobrák, neesaný, jak Ty pravíš, a ponkud obmezený (borné) a

nedostává se mu daleko oné íznosti a bujarosti, jaká se v echách
nyní zvlášt všude objevuje. Nejvíce ješt mže a vymže snažení

knžské, což ovšem má dvojí stránku.

V rodin mé jsme zdrávi a Božena representuje kulturní

kvas i nátstek, která neunaven klášterní zdi našeho domu vrtá

a prolamuje a úpln mechem obrsti se mu nedá ; ostatn sama

skromná i skromné jen výsledky vyvádí. Miroslava, a prosaická

a celá matce podobná, jí, pokud mže, a jen z ženského egoismu

sekunduje, jak mže. Ctibor svj bezstarostný študentský a drobet

podivínský život vede a jen o sebe se stará. Je v 8. gymnasiální

tíd a má letos maturitu dosáhnout a potom — nevím jinak —
na universitu, asi do práv potáhnout. Viz, milý Hynku, nová starost!

První otázka je: kam? Z principu byl bych, pokud možná, proto,

aby poznal více než jednu universitu. Máme tu na blízku Víde
a Prahu; obojí ml by poznat. Kterou pak naped? Nemyslíš

Prahu ? Pro ni mluví, že je tam lacinjší život, že by se ponkud
osvtil skuteným národním pathosem, že jest v echách v ny-

njší as skuten povýšený duch a snažení, a mimo to vše, že

bych i Tebe ml, na nhož bych mohl uvalit jisté ástené po-

runické dopatení nad ním. A doložím-li k tomu i otázku: ,Zdali

bys jej nevzal do svého domu? se stravou i bez ní?' tož to

iním se snažnou prosbou, abys tu vc uvážil s úplnou neod-

vislostí a beze vadících ohled na náš obapolný svazek pátelský,

který tím nemá trpti, nemže-li tím získati. Ctibora samého ovšem

málo znáte a já ho ani chváliti, ani tupiti nemohu; má své

svtlé i erné stránky. Jest mi v nkteré vci podobný, ale v mnohé

velmi protivný. Zkrátka, jedná se zde teprv o pedbžné uvážení

a o Tvou radu, na kterou jak bych veliké váhy klásti neml ?

Uvaž tedy, milý Hynku, a sud. Mezi námi, bohdejf, v té

vci nemže býti nesnází ; vždy se jen o úsudek objektivní jedná.

Do Vídn ovšem bych ho pozdji také rád dal, a zvlášt kdyby

v studiích dobe prospíval. Rád bych se pokusil mu njaké

z hojných tam stipendií vymoci, bylo-li by možná ; nebo takový

student je lehce žravý kapitál, který rodie sežírá, a v nouzi to

i bez rodi jde, ovšem nkdy velmi bídn.

Tak tedy, milý Hynku, piš mi píležitostn o všem tom své

mínní a sdl mi Tvj rozum o té vci spolu s náhledy Laui-
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nými, která nad tím více v rozpacích bude, než poteba. To však

Vás obou žádám, abyste neuinili ze Ctibora osudné jablko Eridy,

pro které by se mla strhnout krutá válka mezi bohy, jež vysoký

Olymp obývají a mezi smrtnými lovky.

V té blahé nadji koním a pipojuju na závrku i srdených

pozdravení veškeré rodin Tvé jménem rodiny mé. Živili

!

216.

J. Helcelet I. J. Hanušovi. Brno, [1862] leden 9.

Žádá o stanovy tlocviného spolku a píruku eské termi-

nologie tlocviné.

Originál. Praha. Museum král. eského. Bez adresy a bez podpisu.

List datován omylem roku 1861 a podle toho také v museu zaazen mezi
listy z tohoto roku ; z údaj o založení tlocviných jednot pražské i brnnské
vidti, že nálež i do roku 1862, a podle toho také hoejší správné datum
i zaazeni.

V Brn 9. ledna 1861.

Milý píteli! Picházím T zase jakousi prosbou ostouzeti;

to takte bh svta.

Zakládají i rádi by založili zde naši spolek pro tlocvik; jesti

to vc sama o sob pro váhavé Moravce prospšná, anobrž ješt proto

ponkud nutná, ponvadž zde strana drazn nmecká ve skutku

juž má takový spolek zaízený, který by i z našich proselyty dlal

jak pro tlocvik, tak znenáhla i pro Nmectvo. Žádal bych T tedy,

bys byl tak dobrý a zaopatil mi a) exemplá stanov spolku

tlocviného, o nmž noviny zprávu daly, že byl v Praze zaražen; 1

b) celou tlocvinou literaturu! eskou, a nepesahá-li v obsahu

s dv ti brožurky, i bez žertu eeno, njakou píruní pomcku
ku tlocviné terminologii eské!8 Toto obé pál bych,

' Tlocvina jednota, založená .'. ledna 1862; jméno Sokol tepn od
roku 1864.

Hanuš obstaral mu Žádaný pepis stanov a poslal mu je (datum ra-

zítka pošty pražské 16., brnnské 17. ledna, podpisu není) s tímto nedoto-

vaným pípiskem (tužkou): .Literaturu nemáme posud iádnOU tlocvinou.
nahledal jsem se až nazbyt. Stanovy mohl jsem teprva vera 15. l. dostati:

odpustíš tudíž, že jsem tak dlouho nemohl odpovdti: Pepis ten zach.

// M. Helceleta v Zim. Hned 21. ledna 1862 J. Helcelet zadal se'.

lení stanov tlocviného spolku eského v Um. jež však došlo a dne 2. pro-

since 1862. Viti Památník vydaný na OSlaVU dvacetiletého trváni tlocviné
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abys mi hned, jak se toho dopídíš, poštou sem do Brna poslal.

Tším se tou útchou, že Ti z toho nemusí peveliká obtíže

vzrsti, ponvadž snad Ti možná bude tuto starost na njakého
studujícího mladíka uvalit. Tak tedy, píteli, laskav ui a nemrze

se nepestán milovati Tvého dávného pítele. S bohem, bute
doma zdrávi!

Mé novoroní psaní 3 obdržel-lis, jak náleží, tším se i na

brzkou odpov.

217.

M. Mikšíek J. Helcelctovi. Dziedzice, 1862 leden 13.

Navrhuje obnoviti pragmatickou sankci. Pvodu jejího nezná.

Boji se boeni Rakouska ; proti Frankfurtu ovšem by se postavil lid.

Žádá, by o návrhu jeho pomlel.

Originál. Brno. M. Helcelet. Bez adresy. Odpov listem ís. 219.

Velectný, veledstojný Pane!

Z mých pedešlých dopis — neblahé pamti— ' bude Vám
známo, že mi syn oravského služného 2 dal odpov tu, že Uhi
neuznají diplom od 20. íjna 1860. Nebral jsem odpov tu ten-

kráte za výrok jednotlivce, a proto psal jsem Vám, tuším, že nevím,

na em se máme ustáliti. My neuznáváme 26. únor, ovšem bychom

ale uznali 20. íjen, diplom; tu máš ale, Uhi neuznávají ani

diplom, tož kudy ven? Z novin to samé vidím, že ani Uhi, ani

Horvati neznají se k diplomu, který leží pec už v každém

zemském archivu.

Napadlo mi tedy tu ondyno a psal jsem N[ár.] Listm v ten

smysl, že by snad bylo na ase, aby se obnovila pragma-
tická sankce. 3 Psal jsem to 7./1., a žádal jsem redakci Národ-

ních] List, aby tento mj návrh — je-li nemoudrý — hodila do

jednoty Sokola pražského (Praha, 1883), str. 267. Ale domnnka dra. Ctibora

fielceleta tamtéž, jako by byla jednota brnnská povstala beze styku s pražskou,

jest podle tohoto listu mylná.

3 List pedešlý.

1 Dopis ís. 208. Neblahým nazývá jej proto, že pivodno bylo odpovdí
Helceletovou na njaký as rozmrzcni, jehož Mikšíek tímto lituje.

2 Podle téhož dopisu byl to syn místožupanv.

3 Mikšíek nevdl ovšem, že pragmatická sankce zstala základním

zákonem pro mocnáství rakouskouherské až dosud.
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koše; poradí-li se ale s moudejšími, nežli já jsem, a uzná, že

tento návrh by nás, i[d] e[st] Rakousko, mohl ješt spasit, pak aby

jednala. Omluvil jsem se u N[ár.] List, že nejsem žádný historik,

že ani nevím, jak ta pragmatická sankce povstala, že ale domýšlím

se tolik, že tehdejší zastupitelé zemí (magnáti, šlechta a preláti)

usnesli se na tom, že chtjí vrn státi k panujícímu rodu habs-

burgskému; nyní že máme zastupitelstvo i národa (v našich

poslancích) a že by tedy spolený sjezd koruny eské, Uherské,

Horvatské etc. condicionaliter to samé uzavíti mohl, co uzaveli

onehdejší zástupcové zemí a jednotlivých korun.

Jakou historickou známost jsme si v našich dívjších školách

osvojili, sloužiž Vám na dkaz, že já, který jsem pec tolik škol pro-

dlal, 4 podnes nevím, jak vlastn ta pragmatická sankce povstala.

Ale item: Maai na ni drží, Horvati též; my — a jsme

tenkráte co národ tázáni nebyli — budeme snad se k ní piznávat.

Je to bída u nás! Já už neoekávám le jen všeobecné

boení Rakouska, a to bezpochyby už roku tohoto. Což pak

není nikoho, kdo by to té naší ubohé dynastii povdl? i
zdá se to spoívat u všeobecném snažení národ rakouských

a všeobecné vli, aby tato dynastie došla tam, kam se dostal

Neapolský Franc II.?
5 Tak to ale nyní stojí. i to už ani Stross-

mayer 6 a i jiní vrní dynastii neeknou? i nedbá na to dynastie?

Tu by arci nezbylo jiného, le držet se písloví ,Kdo chce kam,

pomožme mu tam'. My pi tomto procesu ovšem nezhyneme; za-

žijete to snad ješt, že se massaliter 7 postavíme na nohy proti

Frankfurtu.

N[ár.] Listy o mém návrhu — a mezitím jedno íslo mne ne-

došlo — úpln mlí.* Mlte o tom též, protože není na ase, aby

se nynjší vláda podporovala. Jiná, píznivjší vláda, muže pak

jinak zarejdit.

1 Mikšíiek vystudoval gymnasium ve Znojm a v Litomyšli, filosofii

v Pešti a v Brn. kde byl žákem Klácelovým. a njaký éas byl i v theol

František II. (1836 1894), král oboji Sicílie, ztratil trn. kdyi l

obecným hlasováním rozhodnuto r. 1S60. aby království jeho pivtleno bylo

k Itálii. Od té doby do smrti iil v soukromí a bezdtek zemel.
6 Josef Jii Strossmayer (1815— 1905). biskup djakovský a meena* chor-

vatský, za nové ústavní éry hájil vidy upímn nutnosti iednotného Rakouska,

spravedlivého ke všem národnostem.

MUtitek utivá tu terminu z roku 1848, maje na mysli povstání slo-

venské, .massiilni insurrekc. VU Noviny Lípy Slovanské. 1849, is. 63.

r. Listy ovšem dopisu toho ;ily.
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Ostatn odpuste, pakli Vás s darebným návrhem nudím

;

ale když se lovk topí a už už utápí, chápe se, co mu práv
k ruce je.

Znamenám se s obzvláštní úctou Vašeho Blahorodí

nejoddanjší ctitel

V Dziedzicích (ješt) 13. 1. 1862. M. Mikšíek.

218.

J. Helcelet I. J. Hanušovi. [Brno], 1862 leden 19.

Charakterisuje Ctibora. O vcech oekonomických strany Cti-

bora. Dkuje za stanovy tlocviného spolku. Nesnáze knihovnické

plynou z centralismu. O vcech rodinných.

Originál. Praha. Museum král. eského. Bez adresy.

19./I. 862.

Drahý Hynku ! Radostn a vdn obdržel jsem Tvé vyjádení

na návrh i dotaz mj o Ctiborovi. 1 Doufám a tším se i já, že

tím oživne umdlená ponkud vzájemnost mezi námi a rodinami

našimi. Nicmén, jelikož Ty jsi sob liboval položiti generální

stížnost na dítky své, soustednou, pohíchu, ovšem o Vladislavovi,

ml bych i já vypsati nástin, to jest obraz stín Ctiborových,

aby illuse pátelská, kterou si o nm dláte, nemile porušena

jsouc jeho skuteným vyjevením, nemla naposledy ten nemilý

úinek, že by se té oekávané naší vzájemnosti dostalo njakého
pisolení i pipepení mrzutostmi, což by pro nás staré ptáky

pece nemlo býti.

Má on Ctibor též svou palici, a pro vážnou, ne píliš

astou domluvu jest dosti citelný. Já s ním vycházím dobe, a matka

praví, že jej shovívavostí kazím ; neb ona, majíc ho ovšem dosti

ráda, jest s ním v ustaviném boji, ponvadž se jejím pílišným

eem posmívaje, pece od ní dosahuje, co chce. Já ovšem asi

pílišn mu uzdu pouštím, ponvadž se mi dílem zdá, že toho

nezneužívá, dílem že bych neád, aby, podle mne se vrhna, píliš

jemným a k svtu píliš mkkým a ústupným byl. Nevyjádil

jsem to ješt dokonale, avšak tuším, že mi vyrozumíš, sám nejlépe

znaje mých vad, by nkdy i lahodné vypadaly.

Za to a proto vyvinul se ovšem notn jeho egoismus, jímž

se více svému ddu nežli otci podobá, jak to pi vnucích bývá

;

1 Viz list is. 21ó.
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jen když a kdež se jeho drahému j á dobe vede, považuje všechny

cizí nehody tém jen za hlouposti a vlastní vinu, což ovšem po-

nkud i v mladistvé lehkomyslnosti záleží. Ostatn u cizích jest

více nesmlý k ei, aby vykl, co mu vadí, a myslím, že mu
vplyv ciziny bude flastrem na tu vadu doma nabytou, a zvlášt

že Tvj mužný, energický ráz a liberálná uznalost, tak jako duch

Lauin a lahodná i dvorná zpsobilost dítek Tvých, zkrátka vše

dohromady dobe na nho psobiti a nkterou jeho krabatou

stránku zušlechovati bude. Považ, milý píteli, co lovk za 300 zl.

si koupiti troufá; není-liž to nestydaté?

Ovšem co do záležitostí oekonomických, tak dalece mezi

námi ujednaných, zbývají nám ješt rozliné podrobnosti, o kterýchž

se spolu dorozumti poznenáhla a snadno dovedeme. Tak by Marie

ráda vdla, jestliže Laura má pro své pensionáe postele i jestli

oekává, aby Ctibor svou dovezl; odpovz na to, až mi píležitostn

odepíšeš, aby ona se dle toho spravovati a pipravovati umla.
Pak jak je s prádlem a topením a jiným, ehož lovk krom
veejné bezpenosti a poádnosti k blahobytu potebuje? Ale já

juž vidím, o tch vcech bude se ješt museti svým asem strhnout

korrespondence mezi našimi ženami, což aspo státním financem

a poštovnímu rozpotu na ujmu by býti nemohlo.

Zatím musím ješt nezapomenout podkovat Ti za poslané

stanovy tlocviného spolku, 2 které jsem jak náleží obdržel. Ne-

dostatek literatury tlocviné jaksi na to poukazuje, že výtení

gymnastikové nejsou zrovna velmi sdílní literatorové ; nuže, kdyby
gymnastikou špatní spisovatelé se odvraceli od auktorství, nemohlo
by snad humanit býti na ujmu. Tlocviní ,siláci

4

jsou totiž ne

mužové od ei, ale muži inu, trochu Boiotové, jako Herakles.

Co píšeš o sob a o nesnázích bibliothených, 3
jest celkem

argumentm pro autonomii a proti centralismu a nelze pochopiti,

aby lovk zdravý a poctivý toho neml piznati. Dále že se Ti

vede zle, a porovnaje s sebou sto jiných, pece ješt se cítíš

dosti šastným : to stojí juž v Herodotu, jenž vece, že porovnáme-li

své zlé s cizím, že bychom s nimi nikdy nemnili.

Ze si Milce v Karlových Varech libuje, tší m, ale nevdl
jsem, že není juž doma. Naše holky juž se tší. že když povezu
Ctibora do Prahy, jednu vezmu |s] sebou, jenom ješt se hádají

a nerozhodly se, kterou.

V _>//.
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Já ale zatím koním se srdeným pozdravením kollektivním;

Tvj H.

O njakém i njakých kamarádech k Ctiborovi pro Vás,

nevím až posud nic, a se ohlížeti po tom budu ; tuším Tob
bude snadnji toho sám docíliti.

219.

/. Helcelet Mat. Mikšikovi. [Brno], 1862 leden 30.

Chystá se do Vídn. Neschvaluje mu vydáni pragmatické

sankce. Není pravé doby ku všeobecnému boji zbraní za národní

práva. To je vcí budoucnosti. Vysvtluje zmnu ve smýšlení

i konáni Klácelov.

Originál. Brno. Zemský archiv moravský. Bez adresy. Odpov k listu

íslo 216. Odpovdi na je list ís. 226.

[V Brjn, 1 30. ledna 1862.

Drahý píteli! Va[šeho slíbejného píjezdu do Brna, jakkoliv

bychom se mu byli tšili, nedokali jsme se. Nyní však jest mi

pede dvemi zase mj odjezd do Vídn, na pondlek 3. února

ustanovený; chci Vám tedy ješt z Brna na Váš dopis odepsati;

nápotomní dopisy své rate juž jen zase do Vídn zasílati.

To Vaše navržené druhé vydání pragmatické sankce tuším

juž ponecháte diplomatm ; k takovým operacím našinec nestaí,

darmo tedy prázdným vtrem z našich plic do povtí dýmat,

jesti v nm zmatku a bezumného kiku beztoho dost. Co vy juž

roku tohoto oekáváte, 2 není ješt tak blízké a mže dle mého
mínní snad teprv pijíti, až naše kosti juž budou v hrob hniti.

To Vaše oblíbené théma o tom ,massaliter, má na ten as ovšem

jen humoristický smysl; bez žertu mlo by jen význam ten nej-

tragitjší, proež jesti veliké štstí, že ani možné není. Zaíkati

ale ovšem lovk se nieho nemže; kdyby totiž jednou bylo juž

zle, tak že by asi Prusko, o jehož laskominách není pochybovati,

sáhlo po eských zemích, jednu juž majíc naped, a našim nahoe
by, jak se íká, voda juž do huby tekla, tu ovšem by onino naši

vytýili zástavu práv historických, volajíce nás k obran koruny

dlouho znevážené. Pak by to šlo ,massaliter' a poznali by toho

Prušáci a jich potmšilí u nás pívrženci, za je toho loket a jaký

1 Místa v hranatých závorkách vystižena z listu.

2 Rozbití Rakouska.



432 . 219: 1862 LEDEN 30.

je roz[díl národa bažjícího po cizím i bránícího svého vlastního. Vte,
[že by to njemohla býti vc soukromá dvou malých stran, to by

byla europejská. Pipravovati se k tomu mravn jest úloha naše,

nebo se pi tom eká asu jak husa klasu ; a dozraje-li ta vc,

potom to nebudiž druhé vydání 301eté války, nýbrž inaugurace

nové historické aery na východní Europ
;
proež v zemích eských

hrála by se jen jedna interessantná episoda velikánského dramatu.

Má-li prostor jeho takové ohromné dimense, musíf i asové
dimense tomu pimené býti; proež neekejte v prvním akte

nebo ve ped[e]he na to, co teprv do pátého náleží a vykonati se

mže. Jednotlivec jest jenom jako list v lese. Listí opadá a znovu

puí, a les omájený poád roste, a juž tolik listí po zemi na-

stláno a nahromadno. Zelenejme se tedy vesele, dokud je náš

as; pijde-li boue, nebude se ptáti, koho rve, a bohdejf, okáže

se, že les nezahálel, když se zelenal. Vrtíte asi hlavou nad tím,

že Vám mluvím v podobenstvích jako njaký vštec. Není mi

dáno, zetedlnji vyknout, co teprv na jevo vyjíti muže, až se

asy vyplní.

Co se týká Vašich výitek vzhledem na Kjácela, 3 neví zde

nikdo, že musí, co by nesml. Vydlá on tolik svými hodinami,

že Moravské Noviny jen vedle toho zmizí. 4 Sestárl on na duchu

i i na srdci a hledí ve svt jiným než jindy okem. N[echci mu však]

ublížiti, ani mu pomlouvati; vždy jsme [dobí pjátelé 1 a dosti

dobe sob rozumli, aniž jsme se rozhnvali, nýbrž jen znenáhla

rozešli v neohebnosti vyššími lety pišlou. Tuším si on myslí:

národu není pomoci, dokud si národ nepomáhá, sám se nepii-

uje ;
jednotlivec se stává nadarmo muedlníkem, dokud celek

není probuzený, a nejlepší budidlo jest bolest, mizeria. Až bude

bolet, budou se ošívat ; až se budou topit, budou se pokoušet

o plování ; nebude-li psát on do Moravsk[ých] Nov[in], najde se

jiný a bude se psát, pokud je lid odbírá. Tak asi podobn si

myslí a rozumu od jiných nepotebuje. Nemyslím, že je ztracen

naskrz, ale o nco se stal pohodlnjším, netenjším. Obrat vd,
tuším, vždy ješt takový možný jest, který by zase i jej obrátil.

3 Uinny patrn v listi jiném, snad pozdjším, //. i 77.

4 Klácei pispívá! do Mor. Novin, i kdyi centralistický, protieský jejich

smr byl ji: nepopiratelný. 71 ; krmích vlasteneckých, p
horlivé innosti huditelsk A'/,. dob dívjších, tžce se neslo. M;

jeni zstal Kláeelovi stále oddaným :akem. asi v list pokoušel

omlouvati.
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Ale vci ho obrátiti mohou, ne osoby. Avšak píše o nm, lituju,

že jsem se k tomu Vaším dopisem pohnouti dal ; snad soudím

myln, anebo snad mi porozumíte neprav. A zdá se mi, jako

bych mu ml dáti tyto mé ádky peísti, svoluje-li k nim i nic.

Neád bych se dopustil perfidie protiv nmu, jehož si vážím, bychf

i nesouhlasil. Proež by mi milé bylo, byste tyto mé ádky zniil,

aby nepišly do rukou nepovolaných.

Tedy jen ješt shovívejte, bute zdráv a dosthujte se brzo

mezi [nás]. Mnoho pozdravení zevšad. Váš Helzelet.

[Adresát pipsal:] Odpovdl 21. 7. [1862] Mikšíek.

220.

J. Helcelet I. J. Hanušovi. Víde, 1862 duben 3.

Odevzdal dopisy Hanušovy adresátm. O knihovn hr. Go-

luchovského. S Feifalikem se osobn nesetkal. O Ctiborovi se

bude teba dále domluviti. Touží po setkání osobním v Praze.

te v parlament Schweglera. Poteba se uskrovovati.

Originál. Praha. Museum král. eského. Bez adresy a bez podpisu.

Ve Vídni 3. dubna 1862.

Milý Hynku! Tvé psaníko od 20. m[inulého msíce] obdržel

jsem poádn a v nkolika dnech, jak náleží, listy na svá místa

odevzdal. Pan W. 1 dle jména pedobe m zná, ale mé tlesné

zjevení nikterak mu nesvdilo k tomu obrazu, který prý o mn
choval. Mnl prý, že jsem menší a od neštovic poubaný, tak že

nevíme, í vlastn eidokov pod mé jméno v pamt svou ml vre-

gistrovanou. Nech, nic na tom nezáleží. Tšil se z Tvého dopisu

a vypravoval mi o svých bibliothekárských utrpeních. Hrab Golu-

chowski, 2 neváže sob takové sbírky, náhle byl naídil bibliotheku

v putnách z bývalých prostor vynášeti, pi emž nic se nešetilo

piln zpracovaných všestranných katalog, tak že co po 10 let

1 Podle laskavého sdleni ústední správy hr. Go uchovských ve Skále

byl knihovníkem hr. Ag. Go 'uchowského Adam Kopinski; funkcioná zaá-
teního písmene W. není vbec znám.

- Agenor hr. Goluchowski (1812—1875), nástupce Bachv, ministr vnitra,

jehož psobeni ve smyslu federalistickém piísti jest diplom ze dne 20. íjna

1860. Ale brzy po vydáni diplomu propuštn z úadu a nástupcem jeho se stal

Ant. rytí Schmerling.

28
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bylo pracn udláno, nyní zase více chaoticky se nalézá a že

pomocí dvou lidských osob, jeho totiž a jednoho služebníka i
úedníka, ani za mnoho let nelze doufat, že bývalý a žádoucí

poádek bude zase proveden. Vidíš, že i jiní Tvoji kollegové

neleží na ržích.

Dopis Tvj k panu F[ejfalikovi] peetl jsem s živým interes-

sem a velikým vzdláním (Erbauung). Byl jsem nedávno sob
koupil Jirekv ,0ber die Authenticitát der Kón[iginhofer] H[an]d-

schrif 3 a tak lépe au fait, než v dob, když jsem Ti úinky
F[ejíalik]ova sešitku na sebe zpovídal. 4 Mohl jsem si tedy asi

dojem Tvého dopisu na nho vyobrazit. Šel jsem ho tedy dle

adresu Tvého na Novou Víde 5 hledat, avšak pod íslem 622, jak

jsi psal, ho nebylo. Druhý den šel jsem tedy do dvorsk[é] biblio-

theky, kdež jakožto churav nebyl sice pítomen, ale dali mi správné

jeho íslo domovní 662, což si ra pro nahodilou potebu opraviti.

Dojda tam tedy asi v 11 hod. v poledne, nalezl jsem v ped-

pokoji obstarožnou paní (pozd teprv mi napadlo, že to asi byla

jeho matka; i nežije s ní?). Ta mi povídala, že on práv spí a

že mu psaní odevzdá. Dal jsem jí tedy to psaní a vzdal jsem se

trapného dojmu, vidti tlesn chorého, an duševny neduh takoka

ped nemilým svdkem odkrytý trapn ukrývati by musil. Tím

ovšem i Tob ujde oekávaná moje zpráva, jak se asi k Tvému
dopisu pi petení choval. Nechejme, a to zažije, jak mže.'

Že stran mého Ctibora považuješ vc jako za uspoádanou,

to vdn i já za takové beru. Asi 9. i 10. t. m. dojedu zase, a

to na delší as do Brna, a kdyby tu ješt njakých interpellací

hospodáských i domáckých stran ženy mé poteba bylo vzhledem

na to, co se pipraviti musí, mže a bude se ješt psát. Že se

v prázdninách i po nich na zaátku škol v Praze uvidíme, na to

se tším juž i ve vlastním interessu. Nebo tak, jak naše dopisy

mezi sebou obyejn vypadají, nevyhovují potebám mysli pátelské

ani dost málo; skuteného teplo-živého spojení konkrétního pece

neposkytují a jen tak abstraktním i mhlivým eidolem jako z Orku

strašejí. Papír a inkoust, zvlášt v našinských letech, nehod;

k sdílování a vymování toho, co vlastni krví a duší jest. Tebe

obdivuju a blahoslavím za Tvé prudké, energické životné proudní

Dle Echtheii </<•/- Kóniginhofer Handschrifí kritiscii nach.,

.los. umí iermen. Jirešk, Prag,

* Vit li a 191. Neu-WUdtn, ást IV. okt

lius Feifalik jeiti téhoi roku lemtL
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a duchovní innost, kdežto vlny mého života na pohled nepo-

hnutým tokem v tiché zrcadlo hladiny své jen jako ve snu vnímají

obrazy strom, vísek a mst po behu se naskytujících. Podivné

to zrcadlo!

Za trvání nekoneného snmu, v smlém boji neetné oppo-

siné strany a stídav mezi hluným rokováníjm] klubu a kremních

rámus, peetl jsem v tichu svého pokoje s neodstrašitelnou

pilností Schweglerovu 7
histforii] filosofie, což tém zasluhuje, že

se mi za to vysmješ. Ale taký jsem, jaký jsem; akoli co den

musím do spoleností, pece nemám nikoho náhodou, který by

tak ke mn svdil, abych se v nm kochal a popud potebných

od nho pojímal.

Doma, jak mi píšou, jsou zdraví a ten mladý svt svými

pretensiemi, tak jak u Tebe, myslí, že otcové jsou zrovna jenom

k tomu, aby sob ujímali a dtem obtovali. Ovšem, že pravdu

mají, ale nepíliš lahodnou pro nás; vi? Škoda, že ten zdejší

život tak to s sebou pináší, že se mnohé vydá, co by bylo

mileji jinde a jinak užíti. Pro Ctibora je poteba budget na rok

budoucí pojišovat, holky také mají své pání a poteby a našinec

jen tak žije, aby se co možná denn zetelnji pesvdil, že ne-

mládne. Proež, kdyby nebylo ješt leckde njaké dobré kapky

ve sklep, bylo by zhola utéct. Nuž, a to tedy tak je, jak to být

musí. Zatím ale bu zdráv a vesel a miluj m, jak já Tebe a jak mžeš.

221.

AI. Pražák J. Helceletovi. [Brno], 1862 erven 23.

Nemže dojeti pro práce v zemském výboru i soukromé.

Ježto se situace nezmnila, radí nemniti politiky. Pedloží-li se

budget pro r. 1863, mají všichni zažádati za dovolenou. Doufá,

že vtšina šlechty na snmu moravském neprojeví s tím nespo-

kojenosti. Radí nezúastniti se budgetni debaty. K usnesení o sta-

novisku hodlá dojeti. S Machákem o cest do Londýna již

nejednal.

Originál. Brno. M. Helcelet. Bez adresy. Odpov listem následujícím.

1 Albert Schwegler (1819—1857), filosof a theolog nmecký; spis zde

zmínný jest jeho Geschichte der Philosophie im UmrijL Ein Leitfaden zur

Ubersicht. Stuttgart, 1848.

28*



436 C. 221 : 1862 ERVEN 23.

Milý píteli!

Tvoje psaní od 22. t. m. 1 jsem obdržel. Nemohu ale ped
píštím pondlkem z domova odjeti. V sobotu odjel dr. Hanáek2

na dovolenou a já chci nkteré zprávy pipraviti k sobot, kde se

ped naším odjezdem poslední sezení zemského výboru odbývati

bude. I ve svých záležitostech musím ješt mnoho vypraviti.

Sdluji Tob však moje mínní, které jde k tomu, že ne-

mžeme v tom sessi íšské rady do budgetu se pustiti, dokud
ve stavu veejných vcí nic se nezmnilo. 3 Taková zmna ale se

nepihodila. Bylo by to velmi nedsledné, kdybychom naši poli-

tiku tak beze vší píiny zmnili. Píina by ale žádná nebyla

než naše nepíjemné postavení stran bez úink vybraných diet.

Myslel bych tehdy, že byste, kdyby budget pro r. 1863 se

pedložil, 4 všichni, kteí dovolení ješt nemáte, o dovolení žádati

mohli, abyste nepíjemnému postavení vyhnuli. Odepou-li dovo-

lení, nemohou nám nic pedhazovati. Pak bychom se museli ped
odchodem od rady umluviti, jak se chovati chceme v zemských

snmech ohledem našeho postavení. — Já myslím, že by vtšina

šlechty na snmu moravském se pipojila té zásad, že zanechává

úpln volnost poslancm v íšské rad, jak mají podle ústavy

pokraovati, že by tedy vtšina naší šlechty zamítla usnesení,

v kterém se nám nespokojenost snmu zemského s naším po-

savadním pokraováním] vyslovila. Pak mli bychom v píštím

posezení íšské rady na vli, co chceme dlati, a snad se okol-

nosti zmní.

Nyní ale jsem naprosto proti míchání se do debat ohledem

1863. Bylo by to hrozné fiasko. My bychom museli pi každé

otázce principiální debatu provolávati a podlehli bysme vždy

hanebn, jelikož již unavení po tak dlouhém posezení'' a snad

úmluva, budget pijati dle usnesení 1862, nynjší vtšin rady

pekážely [by] nám v nem vyhovti.

1 Není ho.

JUDr. Karel Hanáek, posléze rada pi moravském výboru xemsi

Ve 133. SChzi poslanecké snmovny íšské rady zaala se speciální

debata budgetnl. ešti poslanci od poátku pokládali íšskou radu. na nii

nebylo zástupcv ani : Uher. ani : Itálie. :a UŽŠÍ, která nemá práva rozhodo-

vati ve vcech, tykajících . kdežto centralisté chtli v ní roztlt

váti i d vcech uherských a provincii vlašských, a ji 5. ervna 1961 v

sama prohlásila ji za uiil,

tom list následujict.

íšská rada byla zahájena iiž 29. dubna 1861,
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Doufám, že nerozhodnete se pro rokování ped pondlkem
neb úterkem, kde já jist hodlám dojeti. Já Tob den a hodinu

pijetí ješt oznámím.

Pozdravuj všechny srden. Machákovi 6 ekni, nech m
omluví, že jsem s ním o naš[í] spolené cest do Londýna již

nevyjednával. Zdá se, že on ji chce pozdji konati, a jen tenkráte

bych do Londýna cestoval, kdyby mn povtí nedovolilo na venku

zstati. S Bohem ! Tvj Pražák.

23. ervna 1862.

J. Helcelet AI. Pražákovi. Víde, 1862 erven 26.

porad eského klubu. Žádá ho za píjezd do Vidn.

Originál. Vide. Vlád. baron Pražák. Bez adresy. Odpov k listu

is. 221. Odpovdí na zase je list ís. 224.

Ve Vídni 26. ervna 1862.

Milý píteli!

Tvé psaní od 23. t. m. obdržel a oznámil jsem v klubu

i bylo litováno, žes nemohl pijeti. Zvlášt Boita, 1 jenž schváln

k té porad pijel, litoval a rovnž Ladislav, 2 ponvadž chtjí a

musejí zase odjeti. V porad docílila se jednohlasnost asi

s Tvým mínním, jen ješt s mnohou podrobnjší uritostí, která

mezi jiným mnohem rozhodnjší chování se naší strany za nutné

považuje. Událost, o nížto se jedná (1863),
3

jest, jak se zdá, bližší,

než by se kdo nadál, a ustanovilo se Tebe žádati, což já tímto

iním, abys bu jak bud v tuto nedli ráno sem dojel, ponvadž
bude k tomu konci v nedli dopoledne o 10 hodinách klub.

Mohl bys pak po porad ješt ten sám den rychlým tahem do

Brna se vrátit a o % na 5. h[od.] zase býti doma. Také se vy-

J. Macháek, poslanec íšský, s nímž a s drem F. L. Riegrem mínil

pvodn dr. A. Pražák konati cesiu do Londýna na tehdejší svtovou výstavu.

O cest té viz list ís. 227.

1 Jindich Jaroslav hrab Clam-Martinic (1826—1887), vdce konserva-

tivni šlechty eské a státoprávního boje.

- Dr. Fr. L. Rieger.
3 Zvolen byl výbor devítilenný, jenž ml podati dobré zdání o státním

rozpotu na r. 1863, a v nm zástupcové federalist (z ech dr. Grilnwald)

byli pro projednání jeho až po svolání snm zemských (Nár. Listy 1862,

ís. 169 a 170) patrn podle této úady klubovní.
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slovilo, aby se nikdo, zvlášt z Vás dležitjších osob, na Vaší

dovolené píliš daleko odtud nevzdálil, tak abyste v pádu poteby
ve 24 hodinách vždy mohli zde ve Vídni býti.

Ra se tedy pedevším juž k té trpké vci odhodlati a v ne-

dli ráno sem pijeti.

V tom blahém oekávání, nechaje dalších podrobností, od-

kládám bližších zpráv a rozmluv k ústnímu sdílení a koním se

srdeným všech pozdravením, milý píteli, Tvj Helzelet.

223.

AI. Pražák J. Helceletovi. [Brno], 1862 erven 27.

Žádá ho za zprávu, kdy se klub bude usnášeti o budgetu.

Do Alp míní pece jeti. O píjezdu do Vidn.

Originál. Brno. M. Helcelet. Bez adresy.

Milý píteli!

Jak dnešní ,Botschaftera v úvodním lánku zvstuje, má se

dle porad u pana Schjmerlinga] držených o pedložení budgetu

na 1863 usnesení státi teprva asi ve 14 dnech, 2 když se rokování

o budgetu 1862 chýliti bude ku konci. Jestli by tedy z té píiny

snad i naše rozhodná porada prodloužena byla, oznam mn to

telegrafem ješt zejtra, t. j. v sobotu, abych zdarma nejel do Vídn.

Já bych i bez píiny klubové byl ve stedu neb tvrtek
budoucího týhodn pijel. Od svého výletu do Alp bych se ale

ohledem na budget nedal odvrátiti. Jestli nedostanu zejtra žádný

telegram od Tebe, budu v nedli sám ve Vídni a najdu T bud

ješt v hostinci neb pi snídaní u pana Zingra. S Bohem !

27./6. 1862. Pražák.

224.

AI. Pražák J. Helceletovi. [Brno], 1862 á

Na jeho dopis zítra dojede. Žádá za obstaráni pokoje a

udáni mis/a schze. Rodina pojede do Bystice. Budc-li výborová

Schze modického cukrovaru, pijede v nedli. Odvolává disposice-

na sobotu ; pijede v nedli.

Vládni list oidskfi.

Stalo u tak ai vt tchaxi 143. dru 17

phlscht Protokolu (trs Haiutš dr Abgeordnettn Stssion 1861 \%t
'

a Nár. lisr v 1862, il$, 168.
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Originál. Brno. M. Helcelet. Bez adresy. Odpov k listu ís. 222.

Milý píteli

!

Následkem Tvého dopisu od 26. t. m. odhodlal jsem se k tomu,

že zejtra hned po sezení zemského výboru v 4V2
hodin odpo-

ledne do Vídn pijedu. Budu tedy zejtra veer [o] V49 hodin ve

Vídni a žádám T, bys

1. mn v hostinci Ungarische Krone objednal na veer 1 pokoj,

2. bys mn u ,Zahlkellnera' zanechal, kde Vás a in specie

Tebe ješt toho veera najdu. V nedli odjedu zase nazpt, a sice

buto hned rychlým vlakem, buto na veer.

Moje rodina odjede v úterý ráno do Bystice. 1 Já mám ješt

práce až do Boha ; mžeš tedy uvážiti, jak nevhod mn nyní každé

vytržení z Brna je.

Jedin v pádu, že bych zejtra veer posezení ve správním

výboru modické spolenosti 2 ml, musel bych odjetí z Brna od-

ložiti až do nedle ráno pede dnem ; snad Ti ješt o tom ped
odesláním toho listu njakou zprávu podati mohu. S Bohem

!

Srden T pozdravuje Tvj
27./6. 1862. Pražák.

D[ouška]. Práv dochází zpráva, že zejtra veer v 6 hodin

skuten je posezení modického výboru. Pijedu tehdy teprva

v nedli ráno a nemusíš mn objednati pokoj. Kdybych žádný

nenašel, pevlekl bych se v Tvojim a veer zase pojedu nazpt.

S Bohem

!

225.

J. Ev. Bílý J. Helceletovi. [Pedklášteí], 1862 ervenec 9.

Omlouvá se, že na íšskou radu nepijede.

Originál. Brno. M. Helcelet. Adresa Helceletovi nmecká. Razítko pošty

tišnovské i vídeské ze dne 10. ervence.

Drahý píteli

!

Nehnvejte se, že nemohu pijíti. Váš list dostal jsem dnes

veír 9. ervence a zejtra 10., kde ráno býti mám ve Vídni,

mám kanonickou a školní visitací — tož to sám nahlížíte, že to

nemže být! Ostatn ale náš odpor trvá neustále, to se ví, af

1 Snad Bystice p. Hostýnem.
- Akciová spolenost cukrovaru v Modících.
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tam jsou všickni nebo jeden, a by jsme byli všici, pece jsme

v menšin.

S pozdravením srdeným, obzvlášt Stakovi, sousedovi

mému, 1 trvám Váš celým srdcem oddaný

9./7. 1862. Bílý, fará.

P. S. Chcete-li, pište mi, zdali jste mé psaní richtig obdržel,

a Stank af mi píše, že —
Já pijedu, dá-li P[án] Bh a nebude-li njaká zmna,

28. ervence.

226.

M. Mikšíek J. Helceletoví. Dziedzice, 1862 ervenec 21.

List obdržel. Je rozrušen zprávou o poktni syna velko-

knižete Konstantina Nikolajevie jménem Václav. Cesta Riegrova

do Londýna. O smutném stavu Rakouska. Význam Slovanu ra-

kouských stoupl. Je záhodno pipravovati nový útvar Rakouska.

Táže se po osudu žádosti Trnkovy.

Originál. Brno. M. Helcelet. Bez adresy. Odpov na list ís. 219.

Velectný a mnohovážený Pane

!

Laskavý list Váš od 30./1. 1862 obdržel jsem; že Vám teprv

dnes odpovídám, toho píinou musí býti asi ta stagnace, v nížto

Rakousko uvázlo a posud vázne. Le dnes mi napadá, abych Vám
pec jen zase jednou psal, by se to stalo i na ujmu mého — a
si sám pochlebuji! — zdravého rozumu. Avšak, shledáte-li mne
vskutku bláznem býti, nepeujte o to, abych byl pesazen do n-
jakého ústavu vídenského anebo snad do mé milé vlasti moravské,

až totiž k té svaté Ann brnnské: 1 necht mne, kde jsem, nebo
jsem neškodným bláznem

!

To nejnovjší bláznovství nepochází sice ode mne, nýbrž od

velkoknížete Konstantina.* Prosím Vás, povzte mi, co tomu íká

p. Dr. Giskra,' že se nám k té povrhované ,korun eské' na-

1 Jan Stank (1828 1868), spisovatel a iurnalista, tehdy poslán

okresy beneSovský, vlaSimský a neveklovský, byl sousedem J. Ev. Bílého m
tiské rádi.

1 Nemocnice zemská: ústavu pro churomyslne tli pi ni není.

Konstantin NlkolajevU (1827 1892), tehdy mistokrát polský.

Karel Giskra, který v debatách tchdcjSich oste potíral eské Státní

eskou korunu mystifikaci.
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rodil nápadník, pan princ Václav? 4 Vte, když jsem tuto zprávu

telegrafickou etl, tu zastavily se myšlenky mé nad praedestinací

takovou. 5 Koruna naše má nyní nápadníka; ale, já ku, tázali se

nás, zdali my ho akceptujeme? A oni, ty kabinety, mezi nimiž

Rakousko ovšem není, rozdaly si karty a chtjí hrát o nás — bez

nás. Možno, že se jim hra povede, to jest : ta nynjší v Evrop
vbec panující fixláská hra, ta falešná, ta subversivní hra. Na
každý ale zpsob jste nyní u zídla, kdežto mžete pkn a zdvo-

ile požádat pana Plenera, 6 aby Vám udal spravedliv, kolik dluh
má to sjednocené Grofióstreich a aby hned udlal repartici, kolik

z dluh tch groBóstreichských vypadne na jednotlivé zem a králov-

ství. V nedaleké budoucnosti pak pijde teprv na to, chtí-li se

jednotlivé zem k dluhm tm piznat, anebo chtjí-li je Rotšildovi

& c[omp.] celkem darovat.

Rád jsem etl vera a dnes v novinách, že Rieger cestuje

do Londýna k výstav, odtudž se pes Paíž vrátit hodlá. Víte,

4 Vjaeslav Konstantinovi (nar. 13. ervence 1862 f 1879). Zemel v týchž

mladistvých letech jako jediný arcikníže domu Habsburského, jemuž dáno toto

jméno, syn Maximiliana II., Václav (1561—1578).
5 Nár. Listy pinesly první zprávu o tom v ís. 165, potom dne 20. er-

vence 1862 ís. 167 pod titulem Jméno jeho Vácslav, lánek z ís. 163

Dzennika Polského téhož nadpisu. — V nm stálo mezi jiným : ,V[elký] kníže

Konstantin uznal dobrým býti, novorozenému synu svému dáti jméno Vácslav.

Tžko zatajiti, že znní toho jména vzncuje vzdálené ozvny djepisné ne

jenom nad Vartou, Vislou a Dnstrem, ale v mnohem vtši míe odbije se

ono ve zdech starých Hradan v stolici svatého Vojtcha. Pomry však, v jakých

nachází se Evropa v nynjší chvíli, pikazují, aby se v inu tom nco více

spatovalo, než jednoduchou demonstraci chvílovou. — Kníže námstek octnuv

se prosted Varšavy odtrhuje se od zvyku obadového a syna svého poktíti

dává jménem svatého ímsko-katolického, a to více jménem, které úctou na-

pluje celou jednu národnost slovanskou na krajných hranicích západního

Slovanstva .... Proež pihlížejíce k pomrm nynjším, blízkým i dalším

snad nemýlíme se tvrdíce, že v pípad tom, o kterém mluvíme, zvyk církevní

musil ustoupiti místo ohledm vyšším a že jméno, poslední nedli vyené
nad kolébkou mladého knížete Konstantinovie, zdá se, že tolik znamená co

program politický s hranicemi zejm oznaenými, jehožto provedení v rukou

muže tak rázného, jako jest vfelkýj kníže Konstantin, snad ne dlouho dá na

sebe ekati; a hranicemi téhož programu tenkráte mohou se státi Karpaty,

Šumava, Odra a Pomoí. A tak živlu germánskému tentokráte musíme piznati

slušnost, že starostlivým okem pijal píjezd bratra carského do Varšavy,

šeptaje osudné slovo panslavismus' . Dnes obava jeho nabývá pravdy, vy-

zývajíc horoucn, aby náležitým provedením samosprávy oslaben byl arovný
vliv jména .Vácslav' v onch zemích, kdež mohlo by ono získati srdce na ujmu
politických ohledv jiného druhu.'

Ignái šlechtic Plener (1810—1908), tehdejší ministr financi.
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on Rieger je takový Nationalókonomist, a proto myslím a tším
se, že nám po návratu svém napíše zase njakou brožurku o ná-

rodním hospodáství, kterou bychom my zase, tak jako jeho pe-
dešlé pojednání, už nyní zase rádi etli. No ano! 7

Nu, a v tomto, jak se íká, v tom i v té Varšav, máme
tuším jednoho výborného muzikanta; aspo jsem s ním r. 1849

jel po železnici. Je to rozený a výborný ech, dokonalý houslista

a snad i koncertgeber : nu, ten tam náš národn muzikantský

talent bude beztoho výborn zastupovat. 8 A co se týká Petro-

hradu, je tam nedaleko Gorakova náš krajan, Moravan Vojáek,

a ten, jak Vám eo ipso známo, je výborný generalbasista. Co
potebujeme tedy více pro ten europejský koncert? Snad ješt

njakého Ex — Michala? 9 Prosím, odpuste, nevím, pro bych

nepsal satiru, když naši konsulové nevidjí?! i to nevidíte, že

sedí na holikách, že jsou Matthái am letzten dva allirovaní v Eu-

rop? Já aspo, chce-li kdo vdt, povím každému bez obalu,

že je Rakousko na tom ješt mnohem h, nežli je samo Turecko,

a jak to v Turecku vypadá, vidíte beztoho. Le kdo chce kam,

pomožme mu tam. Repartirujte tedy, má-li koruna eská pro svého

nov zrozeného krále (oder vos !) dluhy, a jak velké na se pijmout.

Budte upímní i k té levici a shodnete se po sousedsku a po

spravedlnosti. Louení je prý ovšem tžká vc, ale bume k sob
spravedliví a — nechme se ! Na foederalismus je už pozd —
hlete tedy konsulové, abychom se aspo co možná v dobrém
rozešli. Já pi tomto louení co otrhlý chlap plakat nebudu,

ovšem ale pamatujte na budoucnost, mn posud nedosti jasnou.

Kdyby nebylo tch kabinetních háek, nevidl bych budoucnost

nejasnou; ale ta prožluklá a perfidní politika kabinetní (bez Ra-

kouska!) ta mne znepokojuje. Myslí tato politika, že budeme

7 Rieger zamýšlel se habilitovati pro obor národního hospodáští' i na

základ spisku O statcích a pracech nehmotných a jich významu i postaveni

v národním hospodáství (Praha, 1850), a také když z pii politických od-

mítnut, pokraoval v pracích z tohoto odboru, vydav spis Prmysl a postup

výroby jeho v psobeni svém k blahobytu a svobod lidu zvlášt pracujícího

/Litomyšl. 1860) a peloživ Jos. Droza Politické hospodáství ili zásady vdy
o statcích. Praha. 1853. MOtitiek myslil, jak se zdá. že byla cesta RUgrOVU
do Pa/že a do I orulýna za úely politickými.

Xevim. koho mini.

aniží na knížete srbského Michala Obrenovice (1825 1866

ztrativ vládu r. 1842, pádem Alexandra Karadordvice r. 1860 opt nastoupil

na stolec knížecí <i od r. 1861 reor^unisoval SrbSOi od ervna r. 1862 zuil

rbsku boj tehdy byty mocí turecké.
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zpívat : ,Václave Konstantinovii, vyže Nmce !' Ono na svt není

nic nemožného a já neznám posud — aspo mi to nikdo ne-

vyjasnil — rozdílu mezi princem ruským a mezi princem ra-

kouským. — Metternich neznal žádných Slovan v Rakousku,

u Schmerlinga byli ,gemach, ale od té chvíle, co ml Konstantin

poslední kest, jsou Slované rakouští agens pro kabinety euro-

pejské, následovn i pro Rakousko i pro Schmerlinga. Nepamatoval

jsem si, byl-li pípitek Schmerlingv Sasíkm ped anebo po ktu,

ale zdá se mi, že to byla už poslední jízlivá ostentace Schmerlin-

gova, že se presentoval svým kmenovcm ve skoápce eského
poslance, tento štiplavý ráek. 10 Však ono na posmváka také

dojde

!

A tak už nám tedy pipravujte njaké nové formy, když to

v tch starých nejde a nepjde více. asu k tomu zajisté máte,

k[u] p[.]: komandujte nkolik regiment infanterie a nkolik regi-

ment kavalerie té dosavadní rakouské do Srbska, do Bosny, do

Multanska a Bulharska, aby zarazili giaury odbojné. 11 — Václav

se dokolíbá od severu, u mne bude na noclehu a já mu budu
povídat celou noc báchorky, aby kluk nemohl jenom spát, a až

ráno ode mne pjde, tím více do svta kiel a rámusil, samou
to nevyspalostí atd. atd.

A jakž to s tím p. Trnkou ?
12 Je už touha jeho a žádost

otce jeho vyplnna? i musí ekat, až odstoupí Schmerling? Do
té rate zachovati v lásce svého

s úctou oddaného M. Mikšíka. 13

V Dziedzicích 21.,7. 1862.

10 Na bankete, uspoádaném ve Vídni na poest sedmihradských Sašv
pronesl ne jako ministr, nýbrž jako .poslanec z ech' humorem prý pro-

dchnutý pípitek bratrm, pátelm a budoucím soudruhm ze Sedmihradska
na íšské rad. Nár. Listy ze dne 18. ervence 1862 ís. 167.

11 V Srbsku bojováno o pevnosti, erná Hora byla tehdy rovnž ve válce

s Tureckem, která ukonena potom zakroením velmoci, a také jinde na Balkán
bylo vení.

'- Syn daického známého Mikšíkova Trnky ucházel se patrn prosted-

nictvím Helceletovým o njaké místo. Viz list ís. 214.
13 Po list tomto se korrespondence Mikšíkova s Helceletem koni;

snad reálni Helcelet, jenž už v list ís. 213 tak rozhodn se ozýval proti

katastrofální politice a naivním názorm Mikšíkovým, ješt osteji odpovdl
nebo vbec neodpovdl na tento list a tak navázány styky obou až osobn
v Brn, kam se pozdji Mikšíek pesthoval, a písemn až znova ve vcech
volebních r. 1870. Viz list ís. 291.
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227.

AI. Pražák J. Helceletovi. [Paíž], 1862 ervenec 27.

Žádá ho za obstarání prodloužené dovolené nebo píslušného

prohlášeni. Riegrovi a Machákovi vzkazuje, kdy a kde v Londýn
bude. Jemu udává pro psaní adresu. Dobe se mu daí.

Originál. Brno. M.Helcelet. Bez adresy. Podleprvní vty listpsán v Paíži.

Drahý píteli!

Per tot casus et tot discrimina rerum dostali jsme se konen
pedverem do Paíže a odjedem za 2 dni do Londýna. Koncem
toho msíce dochází moje dovolení od rajchsrátu, a jelikož nevím,

v jakém pomru tam stojíte, žádal bych Tebe, bys Ty jen ústn
presidenta o prodloužení mého dovolení na 8 dní žádal, neb za

mne, kdyby to president žádal, pichází žádost o prodloužení

na 10 dní podati. Jestli ale byste více na rad nebyli, musel bych

to zanechati Tvojimu uznání, jestli by se mlo hned pro mne
njaké vyjádení podati neb jestli by mohla celá vc ekati, až

se navrátím. Akoliv se ve vci samé jist podrobím všemu, co

uzavete, ve form bych si rád zadržel úsudek.

Nemohl jsem Riegrovi aneb Machákovi 1
psáti, an jsme ne-

vdli, kdy sem neb do Londýna pijedem. Jestli ale Rieger a

Macháek ješt neodjeli, dej jim laskav zprávu, že asi ve stedu
budeme v Londýn a bydleti budem v hostinci Machákovi vy-

znaeném.

Kdybych už ml njakou dležitjší zprávu psáti, tšilo by
mne, ji od Tebe tam obdržeti. Adresa hotelu jest: .Thomas Hotel,

Charles Street, St. James Square, London.'

Povtí na cest bylo dost dobré, vede se nám tady po vli,

nicmén bych zase již rád mezi vámi meškal. Šrom- T pozdra-

vuje. Srden T pozdravuje Tvj pítel

27. ervence 1862. Pra

228.

J. Helcelet I. ./. Hanušovi. ,>. 1862 srp,

Stesk na nevdnou práci parlamentní. Ctibor po matu rite.

Projekt cesty do Prahy s nim a s dcerami a návštva rodiny

Hanušovy. Rád ly se podiva/ />• Machákovi do Zdic.

list tis « Dr. Pí itoval s lir. M. Šromem
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Originál. Praha. Museum král. eského. Bez adresy. Odpovdí na jest

list Hanušv XX. u Vávry, Hlídka 1899, str. 426.

V Brn 4. srpna 1862.

Po dlouhém mlení, milý Hynku, ozývám se Ti zase jednou,

sed v Brn v ln své domácnosti. Jako cikán nejsem nikde

doma a pes den a rok juž zmítám se jak neustálá vlna mezi

Vídni a Brnem, syt i pesyt té Sysifské práce bez zejmých úspch
a výsledk. Gutta, ovšem, cavat lapidem, ale kam juž se podla
ta kapka první a druhá a tetí, nežli se té šastné potomkyni

jejich poštstí proudem lahodným inouti se eištm lahodným!

Tento náš cigánský neb Sysifský život v té Vídni na nás, i aspo
na mne, jak vidíš, psobí demoralisan v ten smysl, že a mysle

asto na Tebe, nepijdu k udržování naší staré korrespondence.

ekáš juž zajisté na njaké znamení života s mé strany. Nuže,

slyš a viz a pichyl ucho své!

Ctibor tedy odbyl šastn maturní zkoušku, i a ne ,mit Aus-

zeichnung', pece dosti dobe. Byl po ní 14 dní u mne ve Vídni

a pijeli jsme dom spolu pedvírem. Nyní tedy jest pípravy

dlat k jeho pesthování do Prahy. Tuším, že zstane pi tom,

že ho vezmeš do stravy, jak jsme si to ujednali. Jestliže jsi nalezl

ješt nkoho k nmu, nevím; já aspo nevím nikoho, koho bych

Ti navrhl. Snad se to ješt nalezne.

Zdrávi jsme tak dalece všichni, jak náleží, i doufám to samé

i o Tob i všech Tvojich. Já te mám, jak asi z novin víš, na

6 nedl prázdniny. Co s nimi? Zdali pak jsi Ty doma anebo

odjedeš-li; kam asi? a kdy? Jádro mé otázky je následující: Konec

záije, kde budu zase míti být ve Vídni, nebyl by mi píhodný pivézti

Ctibora do Prahy a musil bych to uinit jen více nakvap. Rozjímám

tedy takto : Jak kdybych bu ke konci srpna nebo v první polovici

záije zajel do Prahy, zase jednou s Tebou do vle si porozprávt

a stran Ctiborových záležitostí vše s Tebou a Laurou ústn ujednat,

tak že bych ho potom v as zaátku školy mohl juž jenom samého

z domu do Prahy vypravit?? K tomu pijde ješt nco. Zena mi

domlouvá, abych té píležitosti, když juž pánbh drobet tch diet

dal, v ten zpsob použil a našim dcerám, tolika juž svtem se

potoulavším, tu slavnou zlatou Prahu ukázal; i nelze mi, tatíkovi

dobrákovi, nic proti tomu namítat. Arci, že s takovým prvodem
nemže nám ani pomyšlení pijít, Tob a Tvé domácnosti dosti

málo obtžnými býti; pece ale bychom se s hlavním potšením

své pražské pouti minuli, kdybychom pijeli a Vás by v Praze
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nebylo. Proež potebí mi ponkud zvdt program Tvých prázdnin,

bych dle toho svj plán rozvrhl a ustanovil. Tak, když budu vdt,
kdy asi budeš i Ty i Laura i vtšina Tvých dtí doma, mohu
s mými dvma holkami a s Ctiborem pijeti; uhnízdil bych se

s nimi v njaké hospod, možná-li, ne píliš daleko od Vás, a

mohli bychom v bázni boží a bez ního nepohodlí nebo trápení

zase jednou po dlouhých letech od as olomouckých slaviti

reunion familire s ušetením svobody a autonomie ástí jednotli-

vých. Ejhle, tedy návrh mj, jejž laskav rozvaž, pibera sob
v poradu i Lauru. Tak ale ui, aby co možná neutrply zámry
Vaše, které jste asi pro ferie juž utvoili, zvlášt njaká Tvá cesta,

Tob náležit potebná. Já pro svou ást v tuto chvíli aspo tak

dlouho bych prodlel s plánem svým, až Macháek s Riegrem

z Londýna se vrátí, ponvadž m (Macháek) opt a opt zval,

abych k nmu do Zdic a Králova Dvoru pijel podívat se na jeho

továrnu a hospodáství; ostatn jsem úpln žádostiv, úpln se

akkomodovat Tob a Tvému pohodlí. 1

V blahoví, že mj návrh dojde Tvého schválení a že nám
tedy pak bude úpln na vli sdlit si, co kdo má na srdci neb

na jiné útrob, lépe než to možná pod markou poštovní, koním
tyto ádky s mnohými srdenými pozdraveními a políbeními a

servusy Tob a Laue i všem jednotlivým hlavám Tvé celé rodiny,

a to ode mne a od Marie a ostatných hlav rodiny

Tvého starého Jana.

229.

V. Zelený J. Helceletovi. Praha. 1862 zái 10.

Umlouvá s nim postup pro úast na íšské rad, oznamuje

pražské usneseni klubovní. Žádá ho, aby uvdomil o tom J. Ev*

Bílého.

Originál. Brno. M. Helcelet. Bez adresy.

V Praze 10. záli l€

Milý píteli !

Akoli bych se vlastn trochu hnvati mel. že jsi se na mne
/a svého pobytu v Praze ani podívat nepišel, 1 odpovídám ni

dkaz své holubicí slovanské povahy bez prodleni na list. k;

proveden
1

i
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jsem práv od Tebe obdržel. 2 Mé mínní o tom, jak bychom se

dále chovati mli, srovnává se s Tvým docela, ale v porad naší

nebylo u vtšin. Tolik však uzaveno, že do Vídn jíti máme
všickni, abychom tam s Poláky promluvili, a možná-li, se sjednotili;

myslím, že po bedlivém uvážení všech okolností nebudeme nyní

snad píliš se odchylovat od posavadního chování svého, akoliv

kroniká 3 a Boita 4 úsiln na tom stáli, abychom již do Vídn
nechodili. Ovšem zní další usnesení, že máme pi vhodné píleži-

tosti naprosto opustiti radu íšskou. 5 O tom se má rokovati veer
dne 15. o šesté hodin v obyejném našem klubu (Biirgerspital);

zárove pak bylo ustanoveno, abychom toho dne do sezení rady

nechodili. Bylo by dobe, kdybysi o tom zpravil Bílého, jehož

adres mi neznámý; Kostelníka vyzval jsem sám, aby byl 15. jist

ve Vídni.

Dne 15. ráno se na všechen zpsob ve Vídni shledáme.

Zatím s Bohem

!

Tvj upímný Vácslav Zelený.

230.

J. Helcelet I. J. Hanušovi. [Brno], 1862 zái 11.

Dkuje za srdené pijetí v Praze. Ohlašuje píjezd Ctiborv.

Originál. Praha. Museum král. eského. Bez adresy.

11. záí 1862.

Milý Hynku!

Chystaje se na nedli k odjezdu do Vídn 1 a maje ped sebou

zde piložený list Boženin pro Doru, obracím také nkolik mých
ádk k Tob takoka na rozlouenou. Náš krátký pobyt v Praze

zanechal v nás všech píjemnou zpomínku, kterou zvlášt dti

ješt dlouho budou vdn pežvykovat; jenom mn starému zdá

se to býti všechno píliš málo pro nasycení, zdá se to, jak by to

bylo jen bývalo pro poškádlení laskomin, jen jako úvod, k nmuž
mlo pijít ješt doplnní. Avšak pod touto lunou vše jest jenom
koující potulování, nikde pobytí, nýbrž jen vné sthování dále

a dále, ale bez cílu a konce.

2 V pozstalé korrespodenci V. Zeleného se list tento nezachoval. Je tam
jiný, ale zcela bezvýznamný, pímluva za njakého živnostníka, který sem
proto nepojat.

3 Fr. Palacký. ' Hrab J. Clam-Martinic.
5 Tehdy zatím k tomu ješt nedošlo. Viz list ís. 233.
1 Viz list pedchozí.
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Dkujeme za srdené pijatí a obzvlášt Laue a holkám za

dosti obtížné vydání se ráno do nádraží bezsrdeného, bezpokoj-

ného, kdež shon hluný nedá tiché chvíle ku srdenému sebrání se.

Šastn a bez úrazu dostali jsme se dom ; Marie vzkazuje srdené

pozdravení a bere živý podíl na našich vypravováních o tom, jak

vypadáte a jak zvlášt Vaše dti vypadají, které juž od roku 1849

nebyla vidla.

Ctibor se chystá juž s netrplivostí na své brzké vytáhnutí

z domova, což pro mládež pi vší trpkosti má vždy velikou zají-

mavost, kéž také i úspch a užitek! Své hrubé zavazadla do bedny

uložené on pošle naped po železnici asi ku konci toho msíce
pod Tvou adresou; 2 ra to jenom njakým veejným posluhou neb

služebníkem ze železnice dáti k sob pivézt, a co za to vy[na]ložíš,

na mj úet zaznamenati. On, Ctibor sám, potom asi první dni

msíce íjna sám pijede. Nebude-li tedy druhého študujícího u

Vás mimo nho, tož bude snad ten malý pokoj zvlášt pro zimu

pro nho nejpíhodnjší, ponvadž ho bude snadnji topiti a po-

nvadž takto vespolek budete tuším nejmén sob zavážeti.

A takto prozatím bute všichni pkn zdraví, a obzvlášt Ty,

milý Hynku, nedej té prožluklé pakostnici k sob moci. Máš ješt,

a ne teplý as, jak se zdá, alespo pkné suché dny, kdežto

doufám, že parní lázn budou psobiti prospšn, tak že ani ne-

bude poteba tajných kouzel pana dra. Spotta. Srdené pozdravení

též od Marie a nás všech, s ímž ješt jednou Vaší trplivosti

odporouím našeho bujného sokola, jemuž bude ješt leckteré

školy zapotebí, pro nhož však nezapomínej na mne. Hlzlt.

831.

/. Helcelet AI. Pražákovi. [Víde], 1862 zái 24.

Hr. Jind. Clam-Martinic chce složiti mandát. Zve ho do

klubovní schze. Situace v snmovn poslanc stran návrhu

Kaysersfeldova. O Jeho žádosti za dovolenou.

Originál. Vídni. Vlád. baron Pražák. Bet mlrcsy.

Dr irí 1862.

Milý píteli I Píšu Ti pedevším, abys jist pijel, ponvad!
je nás zde málo a ustavin to mezi námi se kvasí jako v kalném

listem ze dne i íjna 1862 Ct. Helcelet posílá recepis, poebný k :y-

zdvtienl bedny. V Museu hrdl c H metl dopisy dra. Jana

leía.



C. 231 : 1862 ZARI 24. 449

piv. V nedli k cerimonii v Schónbrunn 1 pijel i Boita a mli
jsme na jeho žádost odpoledne klub, v nmž nám sdlil, že nyní,

protože mu odepela snmovna dovolenou vzdor odvodnné žá-

dosti, nezbývá mu juž nic jiného než složiti mandát; oznámení
toto že tyto dn[yj pedsedovi zašle.- Naprotiv tomu u nás ostat-

ních nastaly zase nové rozpaky, máme-li uiniti podle onehdejšího

našeho uzavení, jemuž i Ty byl pítomen; bylo by v tchto po-

chybnostech a tenicích obzvlášt zase Tebe poteba. V pátek,

doufám tedy, že jist tu budeš. Kdybych byl juž vera psal, byl

bys snad mohl juž i ve tvrtek, jako zejtra totiž, pijeti, ponvadž
se bude hlasovati o návrhu Kaysersíeldov, t. j. o pechod k den-

nímu poádku pes návrh o revisi katastru; jest pro to dosti hojná

strana v dom, ale intriguje se i protiv tomu se strany levé; tak

že snad Rusíni zase rozhodnou. 3 Poláci si to nedají vzíti, padne-li

odroovací návrh, potom v debat se úastniti, nad ímž ,Presse'

také juž jubiluje. Tak podobn nepjdou Poláci s námi, chtli-li

bychom uiniti podle onehdejšího uzavení klubovního.

Nuže! nemžeš-li tedy juž pijeti zejtra, aspo dozajista

pije v pátek, nebo strana naše klubní pohešuje a potebuje

nkoho uritého, sice nelze individuální choutky v spoleném
eišti udržeti. Máš toho píklad ve verejším výstupu Šlifirovým 4

stran nezodpovídána interpellace, kterýž se stal bez vdomí klubu

a ve form asi, kterou by ten byl neschválil.

Co se týká Tvého dovolení, nechtl pedseda5 pijmouti pouhé

ohlášení Kubkovo. 6 Musil jsem já sám zajíti k pedsedovi a Tvou
žádost mu oznámit, naež on kyselou tváí odpovdl, dnes že

1 Dne 21. záí byla pijata snmovna poslancv císaovnou Alžbtou,

aby jí pednesla blahopáni k jejímu uzdraveni.

- J. hr. Clam-Martinic uinil tak pípisem ze dne 23. zái 1862 a resignace

vzata na vdomí v 161. sedni íš. rady 25. záí 1862. Sten. Prot. str. 3968—3969.
3 Návrh pvodn pijat skoro jednomysln, potom však odkázána vc

ta zvláštnímu výboru; Kazimír Grocholski pi tom prohlásil, že Poláci i na-

dále se nezúastní v poradách finanních a že jen proto iní výjimka u porady

o katastru, že je to pouze vc administrativní povahy. Jinak prý dlužno do-

tázati se o vci té nejprve zemských snm. Stenogr. Prot. str. 3970 n. — Moic
šlechtic Kaisersfeld, velkostatká ve Št. Hradci.

1 Jan Stank. Šlo o jeho interpellaci stran eských hospodáských

spolk. Vláda vykládala písná opateni proti nim v ten smysl, že se zabývají

otázkami politickými, a na optný dotaz, které by to byty, slíbil Schmerling

odpovdti, což však po ti msíce neuinil. Stenogr. Prot. d. ti. d. Abg. d. Reichsr.

1861—1862 str. 3904. Nár. Listy 1862 ís. 226.

' Dr. Fr. šlechtic Hein.
6 Jan Kupka, pednosta praesidiálni kanceláe snmovní.

29
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prý juž to nemže v dom pednésti. To bylo totiž tenkráte, když

tolik tch žádostí o dovolenou bylo odmrštno. Od té doby však

ale také jsem neslyšel, že by byl Tvou dovolenou oznámil; nic-

mén však neetl jméno Tvé mezi onmi, které byl telegraficky

napomenul, aby svou povinnost konali; 7 považuje T tedy pece
jakožto na dovolené jsoucího.

Bu prozatím zdráv a pijdi co možná brzo. Helzelet.

332,

J. Helcelet I. J. Hanušovi. Brno, 1862 íjen 10.

Poukazuje bytné za Ctibora. S Jirekem promluví po žá-

dosti Hanušov. Pi smutném postaveni pravice je pi pímluvách
teba opatrnosti. Korrektury je zaslati do Brna. Není pro nmecké
sepsáni djin literatury eské. Doporuuje Ctibora pízni Hanušov.

Originál. Praha. Museum král. eského. Adresa Hanušovi eská do

Prahy. Bez razítka.

V Brn 10. íjna 1862.

Práv jsem Ctiborovi tuto poslal list s penzi, aby Ti ode-

vzdal pedn 30 zl. za stravu pro msíc íjen, pak aby zapravil.

cos vyplatil za dovoz jeho bedny, a konen i za to, co bys stran

lžka udlal ; koupil-lis železný kavalet, aby ho zaplatil celý, a pak

by byl mj, anebo jen polovic i jakou ástku usoudíš, a pak by

zstal po Ctiborov odchodu Tvj. Pi tom pedevším prosím za

laskavé p[r]ominutí, že jsem za stravu neposlal dív, což se stalo

nemilým omylem; nebo míním a zavazuju se vždy naped po-

sílati. Byl jsem totiž poslal ty peníze z Vídn do Brna, ale listonoš

odevzdal, teprv když juž byl Ctibor na železnici, a tak peníze

zstaly v Brn a odcházejí nyní teprv odsud, když jsem na nkolik

dní pijel dom se podívat. P[r]omiíi mi to tedy pro tenkráte 8

omluv u Laury, které se hlavn nemile dotýká. Jiné vedlejší \

af Ctibor zapravuje, což mu na konec každého msíce nahradím.

Poádek v placení prý dlá dobré pátele; tím více tedy, kdj

jsme dobí, bohdejf, pátelé, potebí jest poádn platiti, pokud

bohové tomu možnost peji.

Ohledem na Tvé psaní ze dne 21. m. m. odpovídám, že

jsem, pohíchu, j< Kekem 1 nemluvil, pon sem toho

ministr vyuováni, mil tehdy

v nu
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myslil zdaileji uiniti, kdybychom se náhodou sešli, což se ale

nestalo, a potom k tomu pišly ty boue v rodin Šafaíkové ná-

sledkem osudného toho pathologického píbhu romantického.- Snad

budu moci to ješt zavas uiniti; pi té veliké nepízni, které naše

strana pravice eské snmovní v onch Tvé vci dúle[ži]tých kruzích

požívá, jest beztoho s nejvtší prozetelností si poínati, aby lovk
tomu neuškodil, jemuž by chtl prospti. Doufám ostatn, že Tvá

záležitost sama v sob dosti pízniv stojí.
3

Vzhledem njaké korrektury 4 bylo by ji budoucí týden adre-

sovat do Brna. Jakmile se do Vídn vrátím, ohlásím Ti to ihned.

Stran sepsání literatury eské po nmeku, nahlížím úpln
Tvé dvody, obávám se ale pece, by se to nepotkalo v nynjší

podráždné dob s kivým posouzením a se škodou práce Tvé,

jakož sám uznáš. 5

Že se zdravím Tvých nohou se nevede he, tším se, že

bude asi brzo i lépe; poasí pro úinek parních lázní aspo jest

velmi píznivé; peju tedy, aby se ve skutku i stalo tak.

Že jste dostali ješt dva stravníky, jak Ctibor psal, tomu

jsem velmi rád. Odporuuju tedy ješt jednou svého plachého

synka Vaší shovívavosti a dobré rad; až jej blíže poznáte i s jeho

vadami, doufám, že i shledáte nkterou dobrou stránku jeho, která

by jej okázala aspo za dosti snadného pijmouti dobré rady a

zušlechujícího vlivu Vašeho. Tebe zvlášt žádám, bys mu radil pi

obrání si kollegií.

S laskavým pozdravením od celé mé rodiny, peju Ti zejména

dobrého zdraví, veselé mysli a zdaru. Tvj Helzelet.

233.

J. Helcelet AI. Pražákovi. Víde, 1862 íjen 19.

Žádá ho za úsudek o konceptu dvojího osvdeni eských

poslancv a za radu, jak by se mli zachovati Moravané. M. Ha-

velka nesouhlasí s konceptem Fr. L. Riegra. Nesnáze, jak se

v klubu o vci rozhodnouti. Žádá o vráceni koncept. Pál by

si jeho pítomnosti v porad klubovní.

1 Syn P. J. Šafaika, Jaroslav, vojenský léka, z bolu nad náhlým skonem

své nevsty skonil samovraždou.
' Šlo o zvýšení platu Hanušova. - Viz list cis. 188.

s Ze studií Hanušových v oboru djin literatury vzešla potom Quellen-

kunde und Bibliographie der bóhmisch-slovenischen Literaturgeschichte vom
Jahre 1348—1868, která však vydána až r. 1868 v Praze.

29*
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Originál. Víde. Vlád. baron Pražák. Bez adresy.

Ve Vídni 19. íjna 1862.

Milý píteli! Jel jsem pedvírem z Brna s Matjem 1 do

Vídn, který práv z Prahy picházel. Odevzdal mu tam Ladislav-

koncepty toho jistého osvdení, které podle onehdejší úmluvy

v klubu by se odevzdati mlo. Jeden koncept jest od Boity, 3

druhý Ladislava. Rád bych zvdl nyní tvoje mínní, jak bychom

se zvlášt my Moravané v té vci zachovati mli. Jsme zde jen

Chramosta 4 ajá; i nevím, dlouho-li tento se zde pozdrží ; dlouho

sotva. I Matj T žádá o mínní Tvé stran naší pravice vbec,

ponvadž i on v té vci není ani usjednocen, ani souhlasen zvlášt

s konceptem Ladislavovým, jenž se pouští do vcí, které sem ani

nepatí; mlo-li by k tomu osvdení pijíti, míní on naped ješt

svj mandát složiti, 5 ponvadž mu jeho postavení služebné

nedovoluje takto vystoupiti.

Uložili mu v Praze, aby se o té vci v klubu rokovalo a

usjednocení stalo, naež by se prý to osvdení k všem údm
pravice eské poslalo, podepsalo a pak, kdyby snmovna k roz-

potu na r. 1863 pistoupila, pedsednictvu odevzdalo, tak abychom

pak hned odjeli a už ani ve snmovn pítomni nebyli, až by se

to osvdení mlo ísti.

Jest nás zde krom výše jmenovaných p. biskup," Dvoák,"
Zátka* a knz ezá snad ješt tyto dny pijede. Matj nemá
dvru, aby ti jmenovaní dostaili tuto vc rozhodn posouditi,

a hnvá se na Ladislava, že stranu opouští a vc tak dležitou

v ruce takové menšiny skládá. Rád by tedy ml aspo Tvé vv-

1 Matj Havelka (1808—1892), potom rytí, dvorní rada, politik a práv-

nický spisovatel eský.
2 Dr. Fr. /.. Rieger. Šlo patrní- již o zásadní usneseni, neúastniti se

nadále jednáni íšské rady. kdežté se vskutku valná ást jich zasedáni vzdalo-

vala; ale k tomu tehdy ješt nedošlo, až pi zahájeni nového zasedání dne

17. ervna 18&3.

Jind. krabi Clam-Martinic.
4 Pezdívkou tou mínn asi dr. .1. Ev. Bily, který potom v U&

volán drem A. Pražákem na své psobišti k volbám.
'• Potom ped nastoupením passivity skuten tak uinil.

* Dr. Jan Valerián Jirsik (1 '. biskup eskobudjovický, boho-

spisovatel eský.

Šimon Dvoák, c. k horní komisa v Lokti, poslanec za Ho
Rokycany atd.

Hynek Zátka (li obchodník, buditel eskobudjovický.



C. 233—234: 1862 ÍJEN 19 — 1862 ÍJEN 23. 453

jádení, kteréhož by v klubu se použíti mohlo. Já však obzvlášt
bych rád ml tvé votum stran toho, jak se my z Moravy k té vci
zachovati máme.

Skandál takový by nezvýšil effekt našeho dosavadního pro-

testování, aniž by mohl naší menšin hnedle nahoru pomoci.

Polák zde jest vždy mnohem více než nás a pijel i Helcel, 9 a,
jak mi ekl, více k vli lékaské porad o svém zdraví.

Peti tedy ty dva koncepty, uvaž, zdali bys který z nich

mohl schváliti Cechm a udej pak zvlášt, jak já se mám chovati.

To tedy mi piš a ty koncepty co nejdíve možná zase mi pošli, 10

nebo ta vc mže co nejdív na denní poádek pijíti.

Srdené pozdravení od Matje i ode mne,

Tvého upímného Helzelet[a].

Mohl bys snad nkterý den sem pijeti? Nechali bychom
poradu až k Tvé pítomnosti.

234.

AI. Pražák J. Helceletovi. [Brno], 1862 íjen 23.

Oznamuje svj píjezd do Vídn. Rád by se setkal s F. L.

Riegrem. Žádá o zpráva, co ustanoveno o vyjádeních.

Originál. Brno. M. Helcelet. Bez adresy.

Milý píteli

!

Oznamuji Ti, že jsem již z Mezeíe pijel nazpt a že mohu
každou chvílu k porad se odebrat, jestli toho žádáte. Vidím

z novin, že Rieger již také ve Vídni je, a pál bych si, bych ho

tam ješt natrefil. Odepiš mn, co jste ohledem tch vyjádení

Tob v pondlí poštou proti recepisu odeslaných ustanovili. 1

Jestli bych zejtra od Tebe ped poledním telegraficky povolán

byl (nedojde-li m psáni), mohl bych odpoledne odjet; jestli ale

poradu na nedli jste ustanovili, pijel bych až v sobotu odpoledne

a snad bych s Vámi zase v Korun 2 se sešel.

Oekávám Tvou brzkou zprávu. Tvj
23./10. 1862. Pražák.

'

J Dr. Z. Helcel ze Sternsteina, jenž však již 10. listopadu 1862 složil

mandát. 10 Viz list následující.

1 Viz list ís. 233. - Hotel Ungarische Krone.
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235.

J. Helcelet AI. Pražákovi. Víde, 1862 íjen 28.

Žádá pro P. ezáe o Schweizerisches Staatsrecht ze své

knihovny. Moravané chti si vymíniti zvláštní postavení. Povsti

o skoneni zasedáni snmovního. Žádost Jemnických stran pe
o jejich lesy.

Originál. Vdeh. Vlád. baron Pražák. Bez adresy. Odpovdi na je list

ís. 237.

Ve Vídni 28. íjna 1862.

Milý píteli ! Knz ezá hledá nco o zákonech švýcarských

stran pomru škol k státu, zvlášt ohledem národnosti a kon-

tes si. Žádal m tedy, abych mu pjil, co bych o tom ml. Já

však jsem nechal svj ,Schweizerisches Staatsrecht 41 doma; žádal

m tedy, abych Ti psal, až pojedeš na pondlí sem, abys mu to

pivezl na krátké použití, jenom k úelu krátkého excerptu stran

výše zmínných pomr. Pošli si tedy bud k[e] mn do domu,

aby Ti to Božena vyhledala — mám to juž vázané v jeden svazek
a ve své knihovn dosti viditeln postaveno — anebo máš-li svj

exemplá pi ruce doma a ve 3 díly rozdlený, mohl bys pivézti

ten díl jenom, ve kterém se o onom školství jedná.

Ladislav- prý v pondlí (3. listop.) jist sem pijede k pod-

pisování kontrakt své koup. 3 Vera odejel Macháek s dovolenou

na 8 dní a vzkázal jsem mu, aby pimluvil se v Praze, aby tam

odtud pijeli k naší porad. Ostatn zdá se, že jest tomu juž

špice ulomena tím, že bychom my Moravané si zvláštní vymínili

postavení; v ten smysl aspo Zelený se co nejuritji vyjaduje

po sdlení jemu onehdejšího dopisu Tvého. 4

Co do atmosféry snmovní nic nového. Mluví se o ukonení

sessie v pl listopadu, v 24. listopadu, o vánocích a j., ale vše

stejn bez dvod.
Byl zde práv jakýs Jan Herman z Jemnice, hledaje dílem

Tebe a žádaje dílem mne o poradu stran jejich les, v kteréžto

záležitosti je Ty snad zastupuješ. Naíkají na Heidlera. Radil jsem.

aby si zajel do Brna, že Ty mu mžeš nejlépe raditi. Zadal, abych

1 Simon Kalser, Schwtizerisches Staatsrecht St. Qallen, 1858. VU
;>> ,i Jíl. />r. Ir. /.. RUger.

Koupil od hr. Ir X. AutnptrgO Vttk ":,;lr<' u ModlttUt,

potom trávlval spolu s l'r. Palackým nu letním býti.

Patrn nedokávanou odpov nu list ls. %
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co zástupce jejich okresu volebného u Tebe za n se zaujal, ehož
ovšem pro vc samu ani poteba nebude.

Bu zdráv a piš, mám-li Ti zvlášt pokoj objednat.

Tvj Helzelet.

236.

J. Helcelet I. J. Hanušovi. Víde, 1862 íjen 31.

Rád obstarává Hanušovi korrektury. Dkuje za spisy Dasti-

chovy. Posílá bytné.

Originál. Praha. Museum král. eského. Bez adresy.

Ve Vídni dne 31. íjna 1862.

Milý pane Hynku ! Jsem velmi spokojen, že jsou Ti mé
korrektury vdk, tím více, jelikož tení pedmtu samého jest mi

velmi zajímavé. Tuším, že je poádn a krom nahodilých pekážek
i dosti asn dostáváš; nebo jakkoli dostanu arch, nedá mi to

už pokoje, abych, a mohu-li jen dost málo, hned se do nho dal.

Za spisy Dastichovy2 mn laskav zaslané dkuju, a nemohl jsem

se ješt do nich pustit.

Jak si poíná Ctibor? Nevylízá ješt sem tam kopyto? Do-
savadní dopisy jeho páchly ješt píliš plachotou zaátku a novostí

a nyní mi juž tuším 14 dní nepsal; jsem tedy žádostiv, jak as

nyní píská. Jak pak s ním Laura a holky vycházejí? Posílám mu
dnes peníze už pro listopad a doufám, že si vše jak náleží spoádá.

Odpus pro dnešek krátkosti toho lístku, nebo píšu v snmovn
v pisárn a juž nkolik pán na mé místo eká, chtjíce také psát.

Odporouím se tedy láskám Vašim a zvlášt Tvým co starý

Tvj Hlzlt.

237.

AI. Pražák J. Helceletovi. [Brno], 1862 listopad 1.

Oznamuje píjezd do Vídn a umlouvá schzku. Objednává
si pokoj. Kdyby nebylo klubovní schze, pijel by na konci za-

sedáni íšské rady. Nevolí ho naplnila odpov na interpellaci

V. Zeleného.

Originál. Brno. M. Helcelet. Bez adresy. Odpov k listu cis. 234.

1 Viz list ís. 188.

- Dr. Jos. Dastich (1835— 1870), universitní professor, záhy zesnul}'

filosof eský. Které spisy mínny, je nejisto.
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Milý píteli!

Oznamuji Ti, že v pondlí odpoledne [o]
l

/2 5. hodin z Brna

odjedu a po 9. hodin do Koruny 1 pijdu. Jestli nechcete toho

veera tam mne oekávati, zanechej mn u sklepníka, kde Vás

najdu. Pi tom T upozoruji, že snad v pondlí se scházívá spole-

nost p. Baumgartnera 2 u Koruny, což by Vám a jist mn vadilo,

a proto se díve peptej, bychom hned v pondlí veer bez pe-
kážky sob ledacos sdliti mohli.

Objednej mn také svtnici, a sice, jestli možná, ísl[o] 17.

v II. poschodí, kde jsem obyejn bydlel. Kdyby však již klubová

porada již vbec žádná zapotebí nebyla, odepiš mn to hned,

jelikož bych v tom pádu zstal doma a pijel, až by se sessi do-

cela ku konci chýlila ; neb já považuji nanejvíce potebné, bychom
se o nkolik[a] pedmtech uradili.

P[e]dverejší odpov p. Š[merlinga] na interpellaci Z[ele-

ného] jsem s indignac[í] etl. Nemžeme my takových pohádek,

že se k roku 1863 jen 2 rodiové k eským parallelkám pihlásili,

mlením pominouti. 3 Vždy snad již bylo známo ped prázdninami,

že nebude žádných parallelek. Jak se mohl nkdo do nich hlásit ?

Jen nevdomec sprostý, který nevdl, co se ustanovilo. Však to

Z[elený] vypátrá a bude teba, by se nco k tomu eklo.

S Bohem! Pozdravuje T Tvj pítel

1. listop[adu] 1862. Pražák.

238.

AI. Pražák J. Helceletovi. [Brno], 1862 listopad 10.

Posílá referát o zasedáni obecního výboru brnnského stran

úpravy platu národních uitel. Žádá za svoláni klubovní schze.

aby se uradili o akci na snmech. Popud k tomu ceká z Vídni.

O volb brnnské. Bily a se stará o Tišnovsko. Helcelet zvolen

do výboru volebního i do výboru pro vydáváni Mor. Orlice.

Originál limo. M. Helcelet. Bez adresy. Odpov listem ls

1 /fot, / i ngarische Krone.
2 Snad Ondej Baumgartner (1793 1965), universitní professor, státník

a pedseda Akademie vídeské.

Jli dm- I. srpna V. Zelený InterpellOVal stran provedeni slíbené rovno

právnosti na etednlch školách (schze 155 Protok. ti teprve

po tech msících dostalo se mu na ni zcela neuspokojující odpovdi ve 176

tchuzl dne to íjna 1862 (Stenogr. Protok

/ mínni idcl se pihlásili na gymnasiu
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Milý píteli

!

Tvoje poslední psaní od 6. listopadu 1 jsem obdržel a ode-

sílám Ti pro pana Jana Umlaufta- referát z Bríinner Zeitungu o

sezení výboru obecního, v kterém se o upravení plat národních

uitel usnesení stalo. Já sám jsem se pi tom sezení nepodlil; 3

nevím, jak jsem byl zaneprázdnn. Usnesení však stalo se ná-

sledkem ujednání v dívjším posezení, na kterémž jsem se

podlil.

Nyní, kde již snmy jsou povolané, 4 poteba, bychom se o

našem chování radil[i], ješt nutnjší je. A jelikož Vy, co ješt ve

Vídni meškáte, se ku konci sezení jeden po druhým na dovolení

vytratiti hodláte, bylo by poteba, by jsme se co nejdíve ješt ve

Vídni sjeli. Ustanovte tedy poradu v klubu, kdy se Vám zdá za

prospšné, a povolejte všech úd.
Z té píiny, že Vy nejlépe i také s Poláky umluviti mžete,

kdy jich znaný poet ve Vídni bude, myslím, že má iniciativa ku

porad od Vás tam vycházeti.

Ku volb dne 20., která se v Brn odbývati bude, agituje se

vší mocí se strany vládní. Vera zase pan Rittler
5 co kandidát usta-

noven byl a snad pan Sedlák 6 (pelož), majitel cukrárny v Tišn[ov],

ruil za svoje volie. Proto by Bílý hned se ml odebrati dom,
by tam psobil. Volili se snad všude noví volii. V brnnském

okresu má býti 10. díl nových voli. Nevím, zdaliž Bílý voliem

je i nic. Neb snad volili tam nových voli, kde jeden neb druhý

odpadl. Tedy B[ílý] videat, ne quid detrimenti ....

Že jsme T do provolání ohledem prvého volení v Brn a

Vyzovicích a do volebního komitétu postavili, vidls z novin."

Též pro zdar nového asopisu, 8 který má od Nového roku vycházeti,

jsme T co výborníka navrhli. Když pijedu do Vídn, pinesu Ti

program zpsobu toho podporování asopisu [s] sebou a doufám,

že i ve Vídni se nco píspvk sejde.

jihlavském, protože bylo ped prázdninami prohlášeno, že eských parallelek

nebude; jinak tam bylo 194 žák eských vedle 159 nmeckých.
' Nedochováno. - Žurnalista a politik rakouský.
;! Dr. Pražák byl tehdy lenem obecního zastupitelstva msta Brna. Sedni

bylo dne 28. íjna a zpráva dotená je v Brunner Zeitung 1862, ís. 253.

* Svolány na 10. prosince 1862.

Julius Rittler, majitel dol v Rosicích.

6 Moic Bauer, majitel cukrovaru.
7 Provolání podepsáno drem Pražákem, P. Ig. Wurmem, Helceletem.

drem ryt. J. Lachnitem a Fr. Eug. Mathonem.
8 Šlo o založeni Moravské Orlice.
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Piš mn, co nového v našem kruhu a kdy asi jste se umlu-

vili, nás k porad povolati. S Bohem ! Tvj

10.11. 1862. Pražák.

239-

J. Helcelet AI. Pražákovi. Víde, 1862 listopad 11.

Optuje žádost o Sclnveizerisches Staatsrecht. Oznamuje

zamýšlenou schzi poslancv. Je žádostiv na výsledek voleb

v Brn a v Uh. Brod. Upozoruje na výmr úední stran filiálky

Mor.-slezské hospodáské spolenosti v Zábehu.

Originál. Víde. Vlád. baron Pražák. Bez adresy. Odpov na list

pedešlý.

Ve Vídni 11. listopadu 862.

Milý píteli ! Píšu Ti jenom vzhledem na Kayserv Schweiz[e-

risches] Staatsrecht, 1 o nž m ezá ustavin pobízí. Ty máš
snad tu knihu na 3 svazky vázanou, a poteba by byla jen jed-

noho dílu, v nmž totiž je o pomrech kantonv a obcí ku celé

konfederací ohledem na školy co do konfessí a co do ná-

rodnosti i jazyka. Bu tak dobrý, vyhledej, v kterém díle o

tom se jedná, a pošli ten díl sem po pošt; až bys pak sem

pišel, ml by to, co hledá, ezá už excerpováno a mohl bys

knihu hned vzíti [s] sebou dom, anebo vzal bych pak ji [s] sebou

já, až odjedu. Neml-li bys svj exemplá doma, musil bys poslati

k nám pro mj, jen že já mám všechny ti díly svázaný v jeden

svazek. Prosím tedy, ui to brzo, abych ml tu pokoj.

Stran njaké schzky zde, zamýšlí se Závoru- a asi i Kulhánka,'

a možná-li, i Hndoše' sem dostati nkde po 20. t. m., na který

as bych pak i Tob dal vdomost, abys pijel.

Jsme zde velmi žádostiví na volby v Brn a v U[h.] Brod, jak

asi vypadnou. •' Zajímavý výmr okresního vzhledem na hospfodá-

Viz lisí Snad 11. Zátka.

Patrní míniti pezdívkou tou [lat ClaudlIS kulhavý) Karel I

,

Klaudy (1822—18'JI). právník a politik <'eský. potom povýšeny

rytísi
1

.11 Ur. Ir lirauner.

<nli VQlbáCh na Hrnnsku. lišnovska a Ivanická kandi-

doval proti dru /•>. Eug. Mathonovi. editeli obecní reálky v Hrne. se strany

nmecké Julius Kittler. na 1'lic "oHelskému. notái

BecM, ale ZVOlin Václav Kollcr. jení slíbil >
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skou] filiálku v Zábehu (Hohenstadt), prosím, ti ve verejším

ísle Národních List. 6

Bu zdráv Helzelet.

240.

AI. Pražák J. Helceletovi. [Brno], 1862 listopad 17.

Bude mimo Brno i uruje, kdy by se mohl úastniti klubovní

porady. Schweizerisches Staatsrecht poslal. O agitaci volební.

Dr. Fritz složil mandát. Kandidáti na. Žádá ho o zakroení,

by snad i dr. Dvoáek mandátu neskládal.

Originál. Brno. M. Helcelet. Bez adresy. Odpov na listem ís. 241.

Milý píteli!

Dnes m došla zpráva, dle které 22. do Uheric u Znojma

odjedsti musím. Komise ta bude trvati asi 8 dní, tak že ped
29. neb 30. t[ohoto] msíce do Vídn bych nemohl pijeti. Toho

týdn bych snad jen 19. a 20. pijeti mohl. Dle toho, jestli možná,

poradu ustanovte, kterej bych rád byl pítomen.

Ped nkolika dni poslal jsem Ti ,Schweizerisches Staatsrecht' 1

p. Vondrákem, 2 který práv do Vídn jel. Musel jsem celé dílo

V píloze k ís. 265. Nár. List je výmr úední tohoto znní:

Od c. k. okresního úadu. . 3988 pol.

Vysokým výnosem od 7. íjna b. r. . 24885 vyslovilo se c. k. místo-

držitelstvo vzhledem k žádosti více rolník za povolení k zaízení slovanského

okresního odboru v Zábezí následovn : Jak z pedložených stanov hospodá-

ského odboru, jenž se v Zábezí utvoiti ml, vysvítá, mlo by se v tomto

odboru pouze v eské ei s vylouením moravsko-slovanské, jakož i nmecké
ei jednati.

Jelikož pak v mst Zábezí nejen Slované, nýbrž i Nmci žiji a jed-

nota sob za úel obrala zvelebování zájm hospodáských, na nichž nmecké
obyvatelstvo též podílu bere, a jelikož jednota k studování ei eské vý-

hradn necelí, tož není ustanovení, dle kterého by moravsko-slovanská a n-
mecká e z rokováni vylouena býti mla, k potvrzeni za schopné uznáno.

Následkem tohoto rozhodnuti vysokého úadu vracují se dotyné stanovy

žadatelm k zmnní § 4. a k pijmutí do nich ustanovení, že jednací eí
eská i nmecká býti má a že i Nmci rovnž jako Slované za údy pijali

býti mohou, a zárove se podotýká, že se napotom návrh k stanovám odboru

v obou zemských eích vyhotoviti a sem k dalšímu vyízení pedloženy

býti mají.

V Zábezí dne 21. íjna 1862. Schiller.

1 Viz list ís. 234.

- Ignát Vondráek (1819—1887), majitel uhelných dol v Mor. Ostrav.



460 C. 240—241: 1862 LISTOPAD 17— 1862 LISTOPAD 19.

odeslati, jelikož pedpisy jednotlivé na rozliných místech roz-

troušené jsou.

Zde se od obou stran náramn agituje. 3 Nepokojn již oe-
kávám výsledek volby a zase nás nová starost eká, jelikož Fritz 4

pro svoje lékaské pomry složil mandát. Nemže, jak mn psal,

nkolik msíc z domova se odstranit. Koho nyní do Jihlavy ?

Máme co kandidáty Mathona (in eventum), 5 Zapletala z Olomouce,

dr. Lachnita, pak Pallase 6 (radního a rolníka, však vzdlaného u

Meziíe).

Prosím T, navštiv našeho kollegu Dvoáka, aby mu ne-

pišla snad také brykule, vzdáti se mandátu.

Odepiš m co nejdíve. Pozdravuj všech našinc a bud po-

zdraven od Tvého

17./11. 1862. Pražáka.

211.

J. Helcelet AI. Pražákovi. Víde, 1862 listopad 19.

Potvrzuje pijem listu i Schweizerisches Staatsrecht. Trvá na

tom, aby Pražák ze Znojma dojel do Vidn. O volbách, skládáni

mandátúv a Pallasovi. O ohni u dra. J. Dvoáka. Pozdravy atd.

Originál. Víde. Vlád. baron Pražák. Bez adresy. Odpov na list cis. 240.

Ve Vídni 19. listopadu 1862.

Milý píteli

!

Tvj list verejší i vlastn od 17./ 11., tak jak i Sch\v[eize-

risches] Staatsrecht 1 obdržel jsem oboje. Co se týká tedy ony po-

rady, musí to tedy zstati, jak píšeš, abys z Uheric i ze Znojma
hned sem pijel. Matj- v ten smysl píše do Prahy, aby oni 29.

neb aspo 30. ráno sem dojeli; a ninoho-li jich bude možná
pohnouti.

Na výsledek zejtejších voleb" u nás jsem v nejvtším napnutí.

Skládání mandát jest, vru, neveselý výjev. Pallasa, 4 jehož jmenuješ

A' doplovacím volbám, o nichi viz lis! pedešlý,
' MUDr. Leop. Fritz (1820 1896), léka a buditel jihlavský, poslal

volební okres Jihlavský.

Kdyby byl neprošel na Brninsku.
/•>. Pallas, rolník o starosta i Petrovsi n Vel. Meziíí. —

pil potom dr. Ar::. Mezníkoví, lení také byl SVOletL VÍZ lisí

M. Havelka.
' Viz lis:
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co kandidáta, neznám a nemohu pro mou osobu nieho v té vci
povdíti. K Dvoákovi pjdu co nejdív. Byli u nho tyto dni

polekaní ohnm, jenž ve skladu materiálnem v pízemí veer vy-

pukl a hrozným plamenem okny vyšlehoval. Obmezila však se

škoda jen na pozemní ást skladu.

Peju, aby Ti ten výlet do Znojemska hodn k zdraví sloužil

;

a zde poíná už hodn mrznout. Mžeš-li, dej mi napsat neb

napiš sám, co o výpadku zejtejší volby zvíte.

Srdeným pozdravením a tše se na brzké s Tebou shledání

Tvj Helzelet.

242.

J. tielcelet AI. Pražákovi. Víde, 1862 listopad 26.

výsledku subskripce na Mor. Orlici. Dr. Dvoáek mini

pijeti na snm do Brna. O dohod se Slavíkem, aby asopis jeho

Moravan pestal vycházeti. O kandidátech poslanectvi a posta-

veni šlechty moravské k národním poslancm. Zve ho, aby pijel

do Vidn.

Originál. Víde. Vlád. baron Pražák. Adresa AI. Pražákovi eská. Bez
razítka.

Ve Vídni 26. listopadu 1862.

Milý píteli ! Vzhledem na naše noviny 1 oznamuju Ti pro-

zatím, že se prozatím p. Bílka na nejmén aspo na 4 akcie =
200, p. Šembera asi na 2 akc[ie] = 100 [zl.] takoka zavázali.

S Dvoákem jsem o té vci sice ješt nemluvil, byl jsem u nho
však asi den ped dojitím Tvého dopisu a shledal jsem, že jest

dosti dobré mysli, že na snm do Brna pijede a že jenom,

kdyby s druhé strany hrubá nešetrnost se okázati mla, velikou

by jim ostudu naped udlav, mandát složil ; v celku s ním tedy

to tak nejh nestojí.

Dležitjšího uvážení zasluhuje následující mínní Šembe-

rovo vzhledem na Moravana, s jehož redakcí on by si pál njakou

transakcí mezi stranou naší a Slavíkem. 2 Konkurrence našich novin

s Moravanem byla by ovšem pro ob strany nebezpená; bud

by se Moravan postavil protiv našim a svých abonentv nám

1 Moravskou Orlici.

- Fr. Slavik, majitel knihtiskárny v Olomouci, vydával vskutku Mora-

vana jen z píin výdlkových, proto také nezstal na stanovisku eských

poslanc za Moravu a redaktor Fr. J. Kubíek u nho neobstál. Viz zasláno

v Mor. Orlici ze dne 7. ervence 1863, ís. 94.
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zadržeti i odvrátiti by všemožn usiloval, kdežto ovšem zase

my bychom jemu na velkou ujmu byli. Kdyby tedy nkdo vážný,

Šembera myslí asi, že Ty, píteli, se Slavíkem ústn pojednal,

poukazuje mu na to, že by mu vedle našich novin tém ne-

možno bylo, poet svých pedplatitelv v nynjší výši udržeti,

neku-li je rozmnožiti, že by takto v jeho prospchu leželo, nám
Moravana za njakou mírnou cenu anebo za slušnou tantiému

na rok neb dva pepustiti a p[od.], tož snad by Slavík si dal íci,

nehledaje v Moravanu tendencí vlasteneckých, nýbrž jen výdlek
živnostný.

Kubíek, 3 jenž prý se má u Slavíka státi redaktorem, nebyl

prý by nikterak s to, odbyt Moravana u Slavíka zvelebiti, byt

i Slavík ob na plat redaktorský pinesl; naopak že by Ku-

bíek sám za redaktora se nehod, 4 velmi dobe vedle našeho

redaktora, asi Umanna, ku spolupracovníkovi stálému v redakci se

hodil, tím tedy že by i obchodnímu interessu Slavíkovu i Kubíkovu
i vzniku našich novin zadosti uinno, ano posledním brž i velmi

napomoženo bylo, jelikož by pedplatitelé Slavíkova Moravana pro

náš list hned velevítaným základem byli. Prozatím totiž pro msíc
prosinec mohl by teba Moravan, jakožto náš list, ješt v Holo-

mouci se tisknout a teprv, a by možná bylo, s Novým rokem
tlem i duší do Brna se pesthovati. Jednání však se Slavíkem

musilo by se bez odkladu zavésti a státi, ponvadž by ped-
platitelstva okolo Nového roku Moravanovi ješt pirstlo, dokud
náš list by na svtlo nevycházel ; a tudíž by pak i Slavík potom
vtsí náhradu žádal. 5 Vezmi to tedy na zralé uvážení a hle n-
jaký zpsob nalézti, jímž úhlavní zápas mezi Holomoucem a

Brnem, jemuž by pro zaátek jist nelze bylo ujíti, odvrátiti by se mohl.

Co se týe navrženého Mezníka, 8 povídají mi všichni zdejší,

jižto ho znají, že by to byla vzácná acquisice pro naši skrovnikou
pravici. Co z p. Kollera 7 vyroste, teprv as a ovoce ukáže. Pan

3 Fr. Jaroslav Kubíek (IS3S—1865). žurnalista moravský. Viz Miloši.

den ze zapomenutých. Moravskoslezská revue, IV, 1908, str. 111 n

: III n.

\ vskutku Kubíek v Mor. Orlici se nestal hlavním l

nýbrž Fr. Vman, a když terno, jsa churav souchotmi, byl na dovolei

Stupoval ho M I'. Ki. nikoli Kubíek. Snad nepokládán :a dosti pesného.

finak, žurnalisticky \udruh&m svým vyrovnával

A dojednáni ned

en ta kandidáta národní stran.

Sliboval ú nebyl zcela spolehl;;
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Mazzuchelli 8 mi sdlil, že je strana šlechty moravské, jak on aspo
praví, k nám nyní velmi naklonná, Mathona však se co pepatého
i fanatického ultra jaksi bojí a že by on (Mathon) neprozetel-

ným vystupováním ji zase odstrašiti a k levici vehnati mohl. Nuž,

a se jen nebojí ! Ladislav 9 psal, že v sobotu 29. veer s Hndošem 10

z Prahy vyjedouce, v nedli 30. ráno sem dojedou. Hle tedy nej-

déle v nedli rychlým tahem dojeti. Se srdeným pozdravením

tedy na brzké milé shledání „ „. v , „ TT , , ,Tvj vrný starý Helzelet.

243.

J. Helcelet I. J. Hanušovi. Víde, 1862 listopad 29.

Zakroil o pídavek pro Hanuše. Peje si, aby ve spise

O methodickém výkladu povsti slovanských psal co možná šetrn.

Ctibor a se na cestu dom náležit opatí. O známých a Em.
Hanušov. Chystá se do Brna. I tam rozpor národní se pi-
ostuje.

Originál. Praha. Museum král. eského. Adresa Hanušovi eská. Bez

razítka. — Odpov na list Hanušv XXI. u V. Vávry, Hlídka 1899, str. 426.

jehož datum tímto dopisem je zjištno; náleží do 15. listopadu.

29. listopadu 1862.

Milý Hynku! Tvé psaní od 15. t. [m.] spolu s velikými po-

klonami za nepatrnou a tuším i nedostaující korrekturu 1 obdržel

jsem jak náleží v poádku, aniž m byla kdy potkala nútka

dopláceti njakého poštovného; to se jen pihodilo Tob pi mé
posilce tištného archu korrekturou a poznámkami popsaného.

Také doušku piloženou Tvému listu odevzdal jsem ihned po ob-

držení v bureau panu adresátovi, 2 jenž m pln milosti a laskavosti

ubezpeoval, že Tvá žádost má všechnu vyhlídku na vyplnní,

ponvadž juž podízeným osobám Vašeho úadu potebná pilep-

šení se poskytly a jenom s bibliothekáem se nespchalo, protože

pan pedchdce' toho nepoteboval, užívaje píloh osobních. Jest

prý to už jen ,otázka asu !' Inu, bohdej, myslil jsem si i vyslovil:

,Ovšem, that is tne question ! Mého mínní dle a dle pání nej-

s Jan Mazzuchelli, místopresident vrchního soudu zemského v Brn,
druhý místopedseda poslanecké snmovny íšské rady.

,J Fr. L. Rieger. ' Dr. Fr. Brauner.

1 Viz list ís. 188.

- Snad Jos. Jirekovi; viz list ís. 232. a P. J. Šafaík.
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srdenjšího bylo by to nejpíhodnjším novoroným i Jesulátkovým

dárkem. Tedy: Dej bože!

Co se týká kritiky Tvého mythologického pojednání, 4 pál

bych srden, aby se co možná dstojnosti osob a prospchu vci

co nejbedlivji šetilo.

Co mi píšeš o Ctiboru pochvalného, tší m velmi a vidím

z toho zárove, že je ješt novou svou drahou jaksi pitomý, že

mu nezbývá ani zvle k mimoškolní innosti duchovní. Jesti tžko
se do toho míchati; ono se to nkdy náhodou nalezne samo.

Píše mi mezi jiným on, že mají okolo Nového roku a vánoc

více než 14 dní prázdno; že by tedy rád zajel dom, a jsem

s poátku mínil, že by lépe bylo, nechati to na velkonoc. Nuže,

jestliže to tedy jest per fas, i jestliže skuten professorové kollegií

žádných nedávají, nebylo by, tuším, rozumných dvod, žádosti

této odepíti. Pišlo-li by ve skutku k této jízd, tož Vás žádám,

pipomete nezkušenému, aby se co možná protiv zim na cestu

zaopatil, nebo to trvá dosti dlouho z Prahy do Brna, zvlášt

když mrzne. Já mu o tom ostatn sám v písm dám napomenutí.

Ostatní ást obrázku, který mi Ty o svém a domácím života

zpsobu podáváš, jest mi velmi zajímavý, zvláš co se dotýká

souhvzdí Marie' a Lotty'
1

. Zajímá m též na jiný zpsob tkavost

Tvé Milce; ostatn co se týe její odvahy do dalekého širého

svta, psala mi tyto dni i Božena o jedné své švýcarské pítelkyni,

že je na cest do služby za gouvernantku ku konsulu ruskému

v Jaff, a sice prozatím do Athén, kde p. konsul na ten as mešká.

Její sestra práv ped pl rokem asi v Athénách byla, a roznemohši

se tam na zpátení cest u druhé své sestry, gouvernantky v Li-

vorn, umela. To nic mladší sestru neodstrašilo ; a ovšem to

úmrtí bylo i doma pedtušeno, jelikož byla nebožka juž pedtím

hektickou. 7

Co se týká pohodlného poklidu, o nmž píšeš, v se k nmu
nyní co nejdíve vrátím, nevím ješt ani te, brzo-li to bude,

akoliv to má býti dle všeho juž pede dvemi; vždy ale prosím

T, budeš-li mi psát, adresuj do Brna. Rovnž nelze vdt, jaký

asi ten poklid v Brn bude; strany proti sob se zdvihají: pýcha

1 o methodichém výkladu povésti slovan 'klíniti po-

TH zlaté vlasy Déda VSevéd tvldSt Vypravuje :
p listu oteveném,

feji posílá velezaslouiilému p rbenovl I. J. Hanuš. Pojednáni hrúL

spolenosti nauk V. ada, sv. XII. Praha,

M. Kalltnoi telna. Heku,



C. 243—245: 1862 LISTOPAD 29— 1862 PROSINEC 21. 465

s jedny strany, s druhé rozbeskující se tušení o své síle. Nuž,

herež ! U rtAXefioq ázávza^ narýp.8

Bu navzdor hluku zevnjšímu zdráv a vesel, a pi piv-li

dobrém i pi vín lepším, zpome nkdy zavdávaje si potichu

na Tvého Hlzlt[a].

Srdeného pozdravení Laue a vší své eledi. Živili

!

244.

AI. Pražák J. Helceletovi. [Brno], 1862 prosinec 12.

Žádá, aby místo nho obstaral petici uitelstva dkanství
klobouckého, již by radji vidl podánu, bude-li lze, na snme
moravském.

Originál. Brno. M. Helcelet. Bez adresy.

Milý píteli!

Jelikož máte až v sobotu zase sezení, tuším, že [jste] ješt

nepodali petici mn zaslanou od národních uitel dkanství

klobouckého. Neád bych byl, by se petice ta podala co ode mne
zadána, jelikož v rad nyní nejsem a mohlo by to zase k omylu

vedst, že jsem zase do Vídn pijel, kdyby se moje jméno pi
petici v novinách otisklo. 1

Bu tedy tak dobrý, buto sám býti kmotrem té petice, neb

ji odevzdej nkomu jinému. Psaní pak mn odešli neb pines

nazpt, bych na odpovdl. Pál bych si, by vbec ta petice byla

radji snmu zemskému podána, a snad bychom ji [mohli] zadržet

nazpt a podat snmu, jestli dopisovatel listu pi peticfi] ležícího

k tomu svolí.

Pozdravuj tam všech známých a bu obzvlášt Ty pozdraven

12./12. 1862. od Tvého Pražáka.

245.

J. Helcelet I. J. Hanušovi. Brno, 1862 prosinec 21.

Zasílá korrekturu. Výtky chyb. Dkuje za poslaný spis.

Ctibor doma. Diky za péi o nho. Neúspch eského poselstva

na íšské rad.

Originál. Praha. Museum král. eského. Bez adresy.

" Povdni Herakleita Efesského.

' Petice nepodána, ježto již 17. prosince zasedáni snmovní bylo ukoneno.
30
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V Brn 21. prosince 1862.

Milý Hynku ! Pedmluvu peetl jsem hned dnes ráno a dle

nejlepších sil poopravil; jelikož pak neteba, by u mne ,nonum

prematur in annum', tož Ti ji hned zase posílám. Opravy nkteré,

o nichž jsem myslil, že je nepijmeš, uinil jsem tužkou, bys jich

mohl snadn vymazat, a nepenáhli se tím. ,Byl psal' a podobné

plusquamperfekta, musil jsem na Jest psal' neb pouze ,psal' opraviti,

ponvadž aorist se nestane plusquamperfektem, by i jednal o 1000

lete minulosti. Ostatn tento poklesek se pihází leckomu z našich,

i když nmecky píšou. Plusquamperfekt znaí vždy dj díve minulý

potažmo na druhý také minulý; k vt s plusquamperfektem
náleží vždy druhá s perfektem, nikdy však s praesentem, quoad

ecquidem sentio. — Za ty vzácné ,Ti zlaté vlasy' skládám své

díky a jsem žádostiv, jak se jim v litetatue eské povede. 1

Ctibor tedy šastn pijel, pokud opoždní tahu o l
l
/j hodiny

s neporazenými hnáty také mezi štstí se poítá; ped Pardubicemi

se jim jaksi njaké kolo zkompromittovalo, což bylo píinou toho

opoždní. — Že jeho jetí už na vánoce dom za choulostivost

vykládáš, já uznávám, on však nepipouští. Kdybys prý byl jak on

vzdálenost z Prahy do Brna za koií skok uznal, byl bys prý

byl s ním pijel, což ovšem by nebyla choulostivost, nýbrž veliké

pro mne potšení ; nuž, stane se to snad za asu líbeznjšího.

Ostatn za laskavé shovívání s jeho podivnostmi a vbec
roztomilé zacházení s ním v rodin Tvé Tob i Laue i holkám

srden dkuju v mém i Mariiným jmén a peju, by se vždy na

zpsobilejšího lovka vyvíjel a ze své jakési pedpojatosti eman-

cipoval, k emuž mu cizina, tuším, nejbezpenji dopomže.

Já pro svou osobu jsem tedy také dom se vrátil šastn

s poízenou jako Kec u Jankova,- a což m eká doma, ješt

nevím (scire nefas). Nuže, však pec i v politice kdysi Perun na

Dda Vševda doroste a té zlaté kštici pomoci nebude. Poik

však se to, tuším, teprva stane, až už i nás nebude, tešme se

zatím v bázni boží tím, eho nám den i hodina dopeje, a dá-li

buh (jako že dá!) pijde zase i nkterá chvíle, že si zasedneme

spolu u džbánku v blahem žvaní. Do té doby aspo ve zpomínce

bu mi pízniv a zdrav i s celou svou rodinou. Tvj Hlt.

;.v,-<; na • ituiott eské delegace na
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246.

J. Helcelet I. J. Hanušovi. [Brno], 1863 duben 5.

Konec snmováni. Koiina Helceletovi. Ctibor píšt bude

mimo rodinu Hanušovu, aby byl samostatnjší. Díky Brandlovy

i Bratránkovy za poslané spisy. Bratránek by se rád setkal

s Hanušem. Brandlv lánek o Hanušovi. Smutný stav politiky

pravice. Sám jest churav.

Originál. Praha. Museum král. eského. Bez adresy a bez podpisu.

V den vzkíšení, i 5. dubna 1863.

,Jarný vtíek zavívá,

Popukaly kúry snžné' etc,

tak mohu s Ferinou Lišákem 1 petrhnout své dlouhé mlení a do-

ložiti : ,Náš snm ukonen, as kocourovských nepokojných nocí

pominul a koiiny samy už jsou se staly toliko historií; pro
bych neml konen otevíti ústa svá a vyslati k Tob okídlených

slov k žádosti Tvé?' Ale o slova jest hej ; myšlenky však harmo-

nické, jarné, o ty jest vru h, le by komu píznivé nebe po-

pálo na stará kolena takového íšníka a takových ambrou pách-

noucích kadeí jako Hafisovi. Pi pouhé vod anebo bídném piv
a ve stízlivé skutenosti jesti, bohme ! vše vkol pouhá koiina

;

a nedbáti na to, jako já na tu mn mrtv porodnou se stran

zdejších kulturník, 2 v tom tuším uzavírá se pro našince Mojžíš

a prorokové. Chtl-li bys pro zábavu zvdt nco podrobnjšího,

zeptej se Ctibora, anebo si to odložme až nkde pi džbánku.

Vážnjší jest, co jsi podotkl vzhledem Ctibora a studií jeho

napesrok. Nepekvapilo mne to, a jsi v pedešlých nkterých

dopisech dosti pochvaln se zmínil. Já vidl a vidívám takové

vci dosti zeteln, a nevda rady proti tomu, co nebývá po mé
chuti. Ano, kdybych vdl jinou prospšnou dráhu pro Ctibora

mimo právnictví, pustil bych to celkem ; avšak nevím a nemohu
za to, že je na universit ješt za mého života a ne po mé smrti.

Nouze, veliký mistr, nauila by snad i jeho housti. Tak všude

vládne náhoda (!?)

Zkrátka, to stojí pevn: u Tebe vede se mu píliš dobe a

1 Jarní vtérek provivá, popukaly kry snžné' — zaátek oblíbeného

Helceletovi Klácelova Feriny Lišáka. Viz list ís. 50.

1 Koiina byla provedena posluchai techniky poslanci Skenovi za jeho

návrh, aby technikové nebyli osvobozeni od vojenské služby, a Helceletovi.

který jako professor techniky nebyl proti návrhu, nýbrž vbec se zdržel hlasováni.

30*
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pohodln. Musím ho nyní pustit drobet samého do proudu, aby

se musil sám starat o byt, o stravu, o prádlo a p[od.], aby sám

musil plovat, sám se ohánt ; bohdá, že to bude drobet psobit

k jeho samostatnosti a samoinnosti. Zdali toto se má státi hned

ve Vídni, anebo ješt rok v Praze, tak že by po prázdninách sice

zase do Prahy se vrátil, ale ne juž do pohodlného luna Tvé ro-

diny, nýbrž o své ujm, to bude pedmt mého pelivého uvážení;

nebo znaje ho co ne zrovna výteníka, rád bych, aby výsledek první

dvouleté zkoušky nebyl mu na škodu. Milé mi bude, když si spolu, milý

Hynku, jak pravíš, co nejspíše budeme moci ústn o tom pohovoit.

Bratránek, jenž ped nkolika dnmi mi povídal, že do Vídn
a potom zase do Krakova na II. semestr pojede, pravil mi, že

Ti psal, abys do Vídn zajel ješt na velkononí svátky, že by se

tšil tam s Tebou se sejíti. — Ostatn Ctibor i jemu i archivái

Brandlovi odevzdal Tebou poslané exempláe novjších Tvých

díl; rovnž tak i mn, jenž jsem Tob za n už naped dkoval 3

a nyní ta v nich, mohu pipojiti, že se jimi velmi harmlos bavím.

Brandl o Tvé bájeslovnické innosti do feuilletonu Moravské

Orlice dal tyto dni 4 kadidelný lánek, jinak dosti povrchný.

Co se týe politiky, neoekávej ode mne žádného subjektivného

coup oeuil s hledišt mého, aniž nástin toho, co dále initi se

má i bude. Já nahlížím tuším dosti nepedpojat do hloubi bryndy

škaredé, 5 která se na pravici navaila; než i na druhé stran, ba i ve

stedu samém, není o mnoho rozkošnjší položení vcí, a tak tedy

nezbývá než všeobecné ,my mžeme* i ,my musíme eka, 6 což

ueným pánm mnohem trudnjším se zdá nežli zemdlným
rolnickým sousedm, jižto vdí, že když se zaseje, potom že teba

ekati, jak se to zrodí. Ostatn nejvtší tém události historické

objevily se krom oekání, ano Kosmos sám z Chaosu prý asi

mimo oekání se vzkísil a dnes ješt k tomu slavíme ono:

IIcTiwHoe B03i;pec.
7

V dopisr ís. 245; viz ostatn cis.

Mor. Orlic 1863, is. 22 <i 24.

ítt poslanci, rozmrzeni nešetrným chováním majority na íšské raiic.

na eskem snmu dne JI. bezna .. ustnili se doplovacích

voleb na radu. kdežto na Morav volha ve snmu eskými poslanci

bezna vykonána, ovšem i ohrazením, že nadále trvají na svých

politických.

Schmerh kterým tšil i lence, když

íšská rada krom oekáváni nebyla úplná.
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A tím m nech zase umlknout a nechme si pokraování na

tu milou dobu svého shledání, kdežto Ti snáze bude ústn ze

mne vytáhnouti, co by [se] Ti zrovna hodno zdálo. Pedevším
hle si svžího, dobrého zdraví, abys své cesty i užíti mohl bez

pekážek. Já pro svou osobu jsem na ten as dosti bídný špitálník,

plný rýmy, katarrhu, kašle a jiných neduh až hanba! (áužvyvbv

xáprp/ov.)8

247.

J. Helcelet I. J. Hanušovi. [Brno], 1863 duben 9.

Tší se na shledanou v Brn. Neekaje svolání íšské rady,

zaal pednášeti. Filologické poznámky k Hanušovým ,Osterspiele'.

Originál. Praha. Museum král. eského. Bez adresy a bez podpisu.

V nedli 9. dubna 1863.

Abych se Ti nezdál, milý Hynku, ve híchu svém zatvrzelý,

vypravil jsem tuto depeši po Ctiborovi, jenž po vykonaných

svátcích v Brn ku svátkm do Prahy se navrací. Mluvil jsem mu
do svdomí dost a slíbil ponkud, že letos ješt njaké kolloquium

udlá. Jinak k tomu, co jsem onehdy psal, nemám na ten as nic

nového neb pilného co pidati, le abys mi jen oznámil, kdy asi

do Vídn pojedeš, ponvadž se tším Tebe vidti a myslím, že

se zde v Brn sejdeme, protože se mi nezdá, by se íšská rada

tak brzo svolala, 1 a potom teprv ješt ani nevím, co v tom pádu

uiní pravice. Já alespo po velkonoci poal jsem pednášeti na

zdejší technice.

Abych ostatn také svého dilettantismu(l) ve filologii celkem

nenechal, uvádím Ti zde dv poznámky ku Tvým ,Osterspielm', 2

v nichžto se nesrovávám s výkladem Tvým tam postaveným, což

tuším laskav sneseš a snad k mému mínní se pidáš. Str. 90.

ludosvtec a ludosvtství vykládáš v not 107. na Welt-

biirger, kosmopolit. Koen první polovice toho složeného slova

není nikterak akwk, nebo pro toto slovo Tvé Osterspiele mají už

naskrz lidie, lid a p., nikoliv lude, lud. Koen zde jest naopak asi

<\&,Vk, jejž sice v Radicfes] lingu[ae] slov[enicae] 3 nenalézám, ale

i Mdlá hlava; se zetelem na špatný stav zdravotní.

1 Svolána až ke dni 18. ervna 1863.

- Die lateinisch-bóhmischen Osterspiele des 14. und 15. Jahrhunderts.

handschriftlich aufbewahrt inder k.k.\Universitatsbibliothek zuPrag. Prag, 1863.

3 Fr. Miklosich, Radices linguae slovenicae veleris dialecti. Lipsiae, 1845.
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pedpokládám, a jejž má Jungmann: lud co blázen, Narr, Schalks-

narr a od nhož se odvozuje louditi, luda, luda, luzný a j., quos

vide; a v srbštin jest jiy/i, -ay^a, jiyjio 1. nárrisch demens, 2. thóricht

stultus, 3. unrei immaturus (na p. diet), 4. ungesalzen insulsus,

kdežto loví zní :i>y,a i ljud. — Druhá polovice, svtec, má za

koen bu svt mundus cu-kTi* (fbq lux, tak že by celek znail

bláhový svták, anebo crb-Iítt* au/ifioúÁy consilium a j. a ludosvtec

znamená pak bláznivý, pošetilý, lichý rádce.

Druhé: na str. 93. máš v not 111. ,krupno' wohl verschrieben

tur krutno? krto? kdežto já jen to znamení otázky v mínní
svém sdílím. Jungmann má *krupo = krut, siln, stark, heftig; a

*krupn = hrub grob cf. serb. Kpynau, Kpyiraa, Kpyuuo (i. e. Kpoyn-kHT*

aneb Kp^rn^H^) grob, grofi etc. a polské ,okropny, okropn'; bude

tedy asi dobe psáno, jak se mluvilo, ,krupno'.

Tak tedy, milý Hynku, rate si toho uvážiti i ad acta polo-

žiti. A pakli iješ v žaludku kterú tžkost neb v biše zdymánie,

tehdy jest nejlépe teplu košili na Tvj bich položiti neb slinú

mladici pituliti, jak uí Aristoteles. Amen.

24L8.

/. Helcelet AI. Pražákovi. Brno, 1863 ervenec 10.

Oznamuje, že ze zdravotních pii zažádá o dovolenou

z poslanecké snmovny. Pojede s dcerou Boženou do Luhaovic.

O cest na Velehrad.

Originál. Vidti. Vlád. baron Pražák. Bez adresy. Odpov listem as. 250.

V Brn dne 10. ervence 1863.

Drahý píteli

!

Práv jsem obdržel povolání do sezení snmovny poslanc

na den 14. [t. ni.] Na místo své osoby hodlám tam /asiat vy-

ení lékaovo s žádostí o dovolenou na 6 nedl k užíváni

žinicc a minerální vody; nebo tak zní parere Linhartovo nanejvýš*

kategoricky. Mámf já plíce tak dotknuté, že toho i cura i profy-

la.xis žádá, aby se nco vydatného bez prodlení stalo. Vín

i Ty s podobnou svou žádostí se vytasiti chystáš, a spchal jsem

Ti toho oznámiti, abys snad tomu se vyhnouti mohl, by uase

totožné žádosti nevyjevily se zárove a spolu jako z úmluvy.

Hodlám dovolenou žádati od 15. t. m. zaínaje a také vskutku
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16.— 17. se odsud odebrati, a sice do Luhaovic, 1 kamž mi dr. Lin-

hart káže i Boženu se mnou vzíti.

Chtl-li bys mne tedy laskav dopisem potšiti aneb jinak tni

njakou zprávu dáti, ra tedy psaní Tvé podle toho adresovati.

Jak pak se Tob asi v Hradišti dailo a na Velehrad líbilo? 2

Odsud se pro zejtek mnozí z údv tenáského spolku do Vele-

hradu chystají na nedli jakožto závrek sváteního oktávu. 3 — Já

bych se tam teprv na konec srpna po mém luhaovském hojení podíval.

Jestliže náhodou T snad neuvidím budoucí týden v Brn
ped odjezdem mým, louím se tedy na delší as; a bylo-li by

eho dležitého k sdlení, tož nejsme se svta a pošta i železnice

se ochotn propjí.

Srden T pozdravuje a blahého okáni a posilnní Tob
v horách peje Tvj ctitel a pítel Helzelet.

249.

J. Helcelet I. J. Hanušovi. Brno, 1863 ervenec 15.

Kritika P. Aretina. Jsa nemocen pojede do Luhaovic. Peje
mu šastné cesty do Mnichova. Ctibor zstane v Praze, ale ne

u Hanuš. Pi sthování budou poádati knihovnu.

Originál. Praha. Museum král. eského. Bez adresy.

V Brn 15. ervence 1863.

Milý Hynku! Ponvadž mám dnes novinku, která naši mni-

chovskou pou a snad i mou návštvu v Praze v nive obrátí,

posílám Ti tuto Aretina 1 do bibliotheky s díkui[n]ním nazpt.

etl jsem ho mnoho, ale nevyetl, ponvadž jsem to déle nevy-

držel; píina toho bude asi, že ustavin totéž thema lovka
omrzí, by se to i kolem jistého punktu toilo, a za druhé že

to stálé debitování dialektu a jargonu ímských nevstek

a ruffiánek a pedevším že hanebný tisk plný chyb tiskových tu

práci k vli kratochvíle nakonec dlouhochvilnou i nudnou iní.

1 O pobytu tamním viz listy ís. 249, 251, 253.

- Viz list ís. 250.

Úastenství pi slavnostech velehradských na poest tisíciletí píchodu

sv. vrozvst slovanských 5.— 13. ervence bylo nesmírné, a konána tam pouze

slavnost církevní, nikoli národní, která nedovolena, protože prý by se ji cír-

kevní pobožnosti poutník mohlo pekážeti. Mor. Orlice 1863, ís. 95.

1 Pietro Aretino (1492—1556), povstný vtipný, ale hrubý básník italský.



472 . 249: 1863 ERVENEC 15.

Jsem tomu ale povden, že jsem i tuto notabilitu vlašskou ad

oculos poznal, už dávno tolik o nm slyšev.

Tedy k mé novince! Pijel jsem onehdy churav z Vídn
dom, a sice neopatrností snad v koupeli neb njak jina utržil

jsem si zapálení plic katarrhalné, tak zvanou bronchitis, která nyní

sice ponkud pešla, ale plíce nejsou ješt naskrz prchodné

vzduchu a léka, jenž m auskultoval, káže mi bez prodlení vína

a piva nechati a žinici oví a vod minerální se oddati.

Vzal jsem tedy od praesidia íšské rady dovolenou na 6 nedl

a pojedu do Luhaovic na Morav 2 a odevzdám se tam na po-

kání. Pro oslazení toho léku kázal mi léka vzíti Boženu [s] sebou,

jížto prý i voda tamjší pitím a snad i koupáním dobrotu init

bude. A tak tedy zejtra odjedeme, a budeš-li mi chtíti psáti, adresuj

tedy jen prost do Luhaovic na Morav, a to sice až ku konci

srpna, po který as tam totiž stráviti míním.

Ty však nedej se takovým zlým píkladem nakaziti a vydej

se jen, dokud jsi ješt zdráv, na blahé vakace, ano i do Mnichova

tenkráte beze mne. Neumoí-li nás tento život ješt tak brzo,

pece, bohdá, ješt dokáme chvíli, kde bychom mohli spolu se

toulat; a mlo-li by to potom býti zase do Mnichova, sneseme to

snad i po druhé s dosti blahou rozkoší.

Co se týká Ctibora, tedy to stojí už jaksi pevn, že bude

píští rok pece ješt v Praze; ale chci, aby zkusil, sám se vésti

a spravovati. Af si tedy ted neb po prázdninách nalezne byt

a potom af hospodaí.

Prozatím dkuju Tob a zvlášt i Laue a holkám Tvým za

píze a laskavost, kterou, pohíchu, zavdy asi hrub nezasloužil.

Co by on v ohledu oekonomickém neurovnal, urovnáme si potom

vespolek v bázni boží.

Tuším, že ve 14 asi dnech zavítá do Brna, kdež ho ješt

kousek bibliothekárské práce eká, urovnati totiž moje a svoje

knihy od staeka zddné v novém našem bytu; nebo jsme se

sthovali z poschodí druhého dolu clo prvního, kdežto sot\

íuáine po velikém chaosu zedníku, malí a p[od.] v poádek
picházet. Byly to pro mne dosti tuhé trampoty, ponvadž jsem

byl chorý a slabý, a pec by lovk takové wci z veliké ásti

rád Sám spoádal.

Mj se tedy i s Laurou ;i rodinou bl;i/e a zdravo a shovívej

Tvému vrnému starému .lanu.

17: li
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250.

AI. Pražák J. Helceletovi. [Brno], 1863 ervenec 20.

Lituje ho, že jsa churav musí pobývati v Luhaovicích.

Sám stráví dovolenou v Brtnici a ve Frývaldov. O slavnostech

velehradských.

Originál. Brno. M. Helcelet. Bez adresy. Odpov na list ís. 248.

Velectný píteli!

Velice jsem litoval, že pro Tvj neduh nco užívati musíš.

Když už na venek nkam musels, lépe by Ti snad se bylo líbilo,

cestovati do Alp, než v Luhaovicích se nuditi. Nevím, jaká spo-

lenost nyní tam bude, nezdá se ale, že mnoho spoleník najdeš.

Jak již z novin vidls, vzal jsem též na 3 nedle dovolení

a chystám se odjeti zejtra do Brtnice. Za 8 dní chci se vrátiti

a jeti do Freivaldavy. Budu se tšiti, když se do Brna vrátím,

dobrých zpráv od Tebe uslyšeti.

O velehradské slavnosti z novin etls, jak vypadla. V sobotu

a v nedli, ku konci slavnostního týhodne, 1 byl tam hojný poet
vzdlanjšího obecenstva.

Peju Ti, bys okál co nejdíve a bys ses brzo vrátil úpln
zdráv. Slen Božen vzkazuji pkné pozdravení.

Dne 20./7. 1863. Tvj upímný pítel Pražák.

251.

J. Helcelet I. J. Hanušovi. Luhaovice, 1863 srpen 9.

léení v Luhaovicících. Daí se mu dobe. Touží po

Alpách. Diví se, že Zd. Havlíková má bydleti u Hanušových.

Radí mu k cest do Mnichova. Sám tam nebude moci jeti. Za rok

se pece snad shledají.

Originál. Praha. Museum král. eského. Bez adresy a bez podpisu.

Odpov na Hanušv list XXIII. u V. Vávry, Hlídka 1899 str. 428.

V Luhaovicích 9. srpna 1863.

Milý Hynku! Piznávám se zkroušen k svému híchu a své

vin, že jsem se dal upomínat Tebou o odpov na dopis Tvj,

1 Dne 12. a 13. ervna. Podrobné zprávy viz v Mor. Orlici a j. Dr.

Pražák byl na Velehrad 9. ervna zárove s biskupem Val. Jirsíkem, K- Vina-

ickým, M. Horníkem a j. a poídil tam první památní knihu poutníku.



474 . 251 : 1863 SRPEX 9.

nesoucí datum 21. minulého msíce. Ale to je ta nákaza dlouhé

chvíle, že lovk ješt línjším se stává ku všemu, co by jaksi

povinností býti se zdálo. Není tedy místa omlouvání, nýbrž prosím

upímo: Odpus! Ráno lovk pije bez žízn a bhá, jako by chtl

nevím co nalézti, pozdji se koupá, pak se strojí k obdu a pak

vykonává zažívání jako njaký veledležitý úkon
;
potom se musí

nkam do lesa neb na vršek, aby vyhlídka do monotonie njakou
antithesi pidala, z níž by mohlo nco jako stín poesie se uiniti,

a takto se to žene za sebou, jedno nic za druhým. A pi tom

lovk, meherkle, okívá a se sílí; není to ku podivení? A tak se

mi vskutku vede.

Mluv o vrškách a lesích, po kterých nyní dosti obstojn

i staten kráím, musím Ti jen poznamenati, že mi v Brn dechu

se nedostávalo ku každé dosti nepatrné emocí. Ostatn jsem už

i tak bujný, že veer iním opposici protiv pravidlm zdejšího

hojení, nedada sob zakázati piveka, kteréž ostatn, nalézaje se

vedle žinice, neobstálo by ovšem ped soudem Tvým a ped oním,

jehožto bychom mohli píti v Mnichov.

Že jest to hloupost i zlomyslnost osudu, exilovat m do

suchopárných Luhaovic, kdež jako v Morav vbec nechce pršeti

a kde jsou žleby a rokliny bez vod, nerci bez vodopád a potok
a jezer, namíst co bych mohl v klín aneb aspo na úpatí Alp

i tekoucích vod i erstvého piva se nabažiti, tof se vzdechnutím

piznávám ; avšak už je po tom letošku veta. Bohdejf by to napes-
rok bylo lépe! Kdybych byl mohl pisvdit k nabídnutí Tvému
stran cesty do Mnichova, nebyl bych zajisté tak dlouho s odpo-

vdí odkládal; ale tak, psáti, že ne, aneb zcela nepsati jest ta-

koka jedno.

Co se týká ohlasu mého na tžkovážné Tvé noviny o Zdece 1

a porunictvu jejím, obstupui a vox též faucibus haesit. Co mám
já radit anebo k tomu íci? Jesti to zjev nanejvýš perný: naopak
jsem žadostiv na další Tvé zprávy, vci té se týkající. Ze to do

domu Tvého nový živel, nový ion, nový obrat vnese, patrno;

ostatn jsi Ty sám v takovém vzhledu dosti moudrým a dosti

pevným, abys místo a bidélko kapelního mistra nepustil. lovk
svému osudu ujíti nemže; kdyby si svj egoismus sebe kulíško-

vitji" opatil, najdou ho. .lešti to tak. jak asi o manželství píšeš,

' <> to, uby Zdeka, dcera K. Havlíka, pišla do bytu A- Hanui
vi: i: ijlcl.

Narážka nu Ferinu Lišáka. Ví
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potahmo totiž na dítky Tvé i mé. Proež jenom neodvyknouti

smíchu, který jest jediný lék na jisté rány; pláe by bylo škoda.

Že do Mnichova letos celkem jeti nechceš, protože beze mne,

to vlastn neschvaluju; nebo tuším napesrok, kde bychom asi

spolu jeli, pece více penz míti nebudeš a zapením letoším snad

možnost budoucí taky se nezesnadní. i že ano? Mn nejen

sklonek uplynulých as prázdninových, nýbrž i jakési ohledy

finanní letos už jsou na pekážku. Nejen že je Ctibor a studia

jeho jaksi upírem krvi mé a že Luhaovice jako každé takové

divotvorné místo má tu vlastnost, že každý, kdo na T pohledne,

Tebe dojit chce a dojí: k tomu všemu i doma se staly prostedkem

zedník, zámeník, malí a podobných dobrot takové obraty, že

se lovk nemže ubrániti hrzy ped deficitem, kdož není velikým

finanním ministrem.

Tak tedy napesrok zase, snad bh dá, že se nco nabere,

a kdybys tedy Ty letos jel beze mne do Mnichova, mohli bychom
vždy ješt i napesrok, ne-li tamtéž, pece aspo i nkam jinam

spolu putovati, kdež by nám na chvíli blaho bylo. Shov už

jen pro letošek, milý Hynku, snad ješt nám posledního dne

slunce nevzešlo.

Piložené psaní Boženino doprav píležitostn dle adresu na

své místo, 3 a možná-li, piš mi brzo o bhu prázdnin a ne-

prázdnin Tvých.

252.

/ /. Hanuš J. Helceletovi. [Praha, 1863 zái] 29.

Pimlouvá se za dra B.Willigka proprimáství v Brn. O svých

prázdninách. O rozšíení knihovny. O rodin a Zd. Havlíkové.

Mor. Orlice dochází nepravideln.

Originál. Brno. M. Helcelet. Adresa Helceletovi nmecká do Vídn.

Razítko pošty vídeské 30. zái, pražského není. Datování Hanušovo 29. srpna

omylem, jak vysvítá z listu následujícího. Bez podpisu. Odpov listem . 253.

V úterý 29. srpna.

Milý Jene! Picházím dnes s velkou prosbou. Regimentní

léka Bedich Willigk, jak víš, strýc dtí mých, peje si dostati

v Brn místo primára v mstské nemocnici, 1 aby konen se mohl

• Patrn D. Hanušové, s níž si B. Helceletová dopisovala.
: Šlo ovšem o místo v nemocnici zemské.
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pokojn kdesi usaditi. Byv díve sám sekundárem v pražské ne-

mocnici, vešel juž, je tomu as 15 let, k vojsku, kde inností svou

ve vojnách uherských a vlašských netoliko brzo se stal regiment-

ním lékaem, než vyznamenán byl i ádem. Proti hodnosti není

tudíž niehož co namítat, ba naopak obdrželo by Brno inného

a obezetného lékae comme il faut. Prosím Tebe snažn, abys

pedn mi dal brzo vdti, jakých výhod používá primá v Brn
a jakou cestou by nejlépe mohl dosíci toho místa. Tvé nynjší

postavení v íšské a zemské rad podává prostedku dosti, psobiti

k úelu tomu blahodárn. Pikládám i lístek malý panu Pražákovi,

aby i on svou mocí hledl k tomu, jelikož vyplnním té prosby

byste i mne velmi oblažili, ponvadž zavázán jsem ne jedným

zpsobem celé rodin Willigkovské, než hlavn i Fritzovi, jenž

neunaven bdl nad zdravím dtí mých a nad zdravím mým. Snad

by mohl i p. prelát Napp 2 k tomu nápomocen býti, kdyby dr.

Pražák chtl se u nho pimluviti. Znáte zajisté i osob jiných

mocných a psobilých, o nichž já ani tušení nemám.

Já jsem si prázdniny velmi krátce odbyl. Byv as 6 dní u

Dory 3 a Siny 4 v Jiín, pustil jsem se pak na dva dny do ped-

ho Krkonošských, zapuzen však byv odtamtud i zimou i mlhou,

brzo navrátil jsem se do Prahy, kde opt nádenicím jako prvé.

Vymohl jsem si namáháním namáhavým konen pece, že k ítárn

mi budou pidány ti pokoje, tak že konen sám pro sebe budu

míti pokojíka. Povede to i dále k jiným nutným ješt reformám.-

Laura s milou Mihnou navrátila se vera veer z Jiína, kde

pobyla as 11 dní. Doufám, že to psobí i na tlo její i na duši

blaze. Dora tam pobude co uitelka i Nmcovic Dora 6 pojede tam

prvního co uitelka na šicím stroji. Téhož prvního íjna zavítá

k nám do píbytku a stravy Zdeka Havlíkova, jelikož konené
Brauner ustanoven za poruníka. 7 Jak to as pjde u nás v tichem

hospodáství s ní, nevím. Podal jsem se tomu, eho nebylo

minouti.

- Cyrill /•>. Xtipp (I vlený prelát kláštera augustiniáni

na Starém Brni, pítel a píznivec mnohých uenc eských, také M. /'. Klo

!>. Hanuše Rosina Heindiovd.

Zprávy o knihovn universitní vi: v Usl '//.

Theodora, dcera /i. Nmá fako uitelka :• v. dli

íkra Havlíkova Ir. ./,;
; upadl do konkursu, s:

poruntkem Zd. Havli* Fr. Brauner. Vis o vci: Jos

> n.
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Pijel[-li] by si jednou do Brna, s zapakuj mi mou šavli a pošli

ji pod adresou Friedrich Willigk, k. k. Regimentsarzt, Prag,

Altstadt am Bruckl in der ehemaligen Apotheke. 2. Stock.

Za poštovné jsem redakcí Moravské Orlice vždy ješt dlužen;

vyrovnám toho, až pijde Ctibor do Prahy, ponvadž tu nco ješt

za jeho boty zapraviti mám. — Pichází však nepravideln dosti

poštou. Schází nám totiž ísla 40 a 44. Nkdy pedešlé íslo ná-

sleduje teprva pozdjší, ehož vina však leží zajisté jen na listo-

nošu v Praze. 9

Budiž zdráv a vesel

!

[Pípisek Helceletiiv :] Odepsáno dne 7. íjna.

253.

J. Helcelet I. J. Hanušovi. Víde, 1863 íjen 7.

Informace o žádosti dra. B. Willigka. Pošle Hanušovi šavli

i chybjící ísla Mor. Orlice. O Ctiborovi. etba v lázních.

Smutná situace politická. Hodlá opustiti Víde a zaíti své

pednášky.

Originál. Praha. Museum král. eského. Bez adresy a bez podpisu.

Odpov na list ís. 252.

Ve Vídni dne 7. íjna 1863.

Milý Hynku ! Tvj dopis ze dne 29. a došlý do Vídn dne

30. záí (omylem jsi napsal srpna) nezastal mne ve Vídni, ponvadž
jsem na nkolik dní práv do Brna byl odjel, odkudž jsem se sem

vrátil teprv 5. t. m., kdežto mi teprva doruen jest.

Sdlil jsem hned hlavní obsah jeho jakož i doušku do nho
vloženou Pražákovi, který T pátelsky pozdravuje. Místo primaria

v brnnské nemocnici na ten as uprázdnno není žádné, ale u

píštího snmu zemského teprv se má jednati o reorganisaci ne-

mocnice a tudíž i o zaízení snad jednoho nového ješt primaria.

Jakmile ta vc ku porodu dozrávati bude, oznámím Ti ihned, bys

mohl oznámiti dr. Bed. Willigkovi, by žádost zadati a bližších

krok uiniti mohl. Sám pak chci k tomu tu initi, eho možná

bude, a Pražákovi, jenž na ten as má nemocnice u zemského

' Psaní posláno totiž do Vídn, kde Helcelet dlel na íšské rad. Viz list

následující.
,J Viz list ís. 258 a -159.
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výboru v referátu, znova tu vc v pamt uvésti. Tázáno se hned,

zdali jest Willigk ech, naež jsem dal vysvtlení dle vdomosti.

Znám Fritza 1 za rozumného, praktického muže a doufám, kdy-

bychom ho sem dostali, že nevloží hodnotu a váhu své osoby

do váhy našich odporníkv, jichž zde máme nazbyt. Privatisuje

zde v Brn totiž též jeden bývalý plukovní léka, ech, muž bo-

hatý a vzdlaný, který pece, divnou jakous inkonsekvencí v obecní

rad a jinde protiv nám váží ; což jest patrná ostuda. Co se týká

výhod v postavení dosavadních primá, neznám je urit ; tím

mén však, co asi budoucí reorganisace nemocnic v tom k lepšímu

zmní. Budu se o to zvlášt starati a oznámím Ti, co zvím.

Dále, co se týe Tvé šavle Frycovi urené, psal jsem už

Ctiborovi do Brna, který ji vezme [s] sebou. — Pojede do Prahy

teprv pozejtku, t. v sobotu, ponvadž k vli zdejšímu kollegu

svému, jenž návrat matky své ješt do Brna dokati chtl, cestu

až na tento den odložili. Jsem žádostiv, jak mu bude sloužiti letošní

ne tak svobodnjší, nýbrž osamotnnjší postavení. Seznámil se

s jakýmsi pražským technikem, Reiterem, o letošní národní slavnosti

v Brn,- kdežto Reiter 3 byl u nás pohostinu. Vyhledal Ctiborovi

už pokojík u Koské brány 4 v právo naprotiv baštám. Jesti vpravd
Ctibor divný kos, pec ale pi vší divnosti ješt tak dtský, že

uebude-li ve mnohém už pozd, tuším všelijakou fasi v evoluci

jeho oekávati lze. Bude-li chodit piln do Tvé bibliotheky, všimneš

si ho, bohdá, nkdy, a co bys obzvláštního pozoroval, laskav

nkdy mi sdlíš; což ale Ti budiž eeno bez ukládání Tob jaké

úlohy i odpovdnosti, jak samo sebou se rozumí. — I vzhledem

na scházející Tob ísla Mor. Orlice uložil jsem dopisem Ctiborovi,

aby se Ti dostaly.

Co se jinak Tvých a Lauiných vagací týe, peju srden,
by pi vší skromnosti své Vám oboum sloužily výsledkem svým

za pravou rekreací quoad etymon.

O sob nemám v tom vzhledu mnoho co pidati k tomu.

I'-. Willigk. <) žádosti jeho viz list pedcházející.

3 Na oslavu slovanských vrozvst sv. Cyrilla a M
srpna 1863 :a velikho úastenství cele Moravy a také ech konána sic

: v Brn misto na Velehrad, kde byly pouze slavnosti církevní v oktáv

M'<it'--:: rilla a Metodje, dne '>. 13. ervence,

>/'/ 193), stavitel Pala

' Byla n i flm nám
trhem.
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co jsem Ti z Luhaovic psal. 5 Pobyl jsem tam až do 27. srpna

a vrátil jsem se odtamtud pes Hradiš, s výletem na Velehrad a

Buchlov. Byly to ovšem už jen pabrky milostného jubileum. Za
prázdné chvíle luhaovské etl jsem vedle jiných malikostí,

Makauley'ovu historii anglické revoluce, jenž krom obzvláštn

zajímavosti ve mn vzbudila pání, kéž by nkdo kdysi sepsal

takovým duchem a tak klassickou formou dje našich vlastí, vý-

sledkem arci mén šastné. Potom jsem etl též s velikým inte-

ressem a tuším bez škody na duši své Renanovu ,Vie de Jesu',

jejž Montalembert tuším i kdo nazval .le sacrilge romancier'.

Vzbudil ve mn žádost ísti též Straussa, 6 ale Ducha svatého, 7

jenž jej má, nechtl jsem žádat, aby mi ho pjil, a maje ho,

jak se z minulosti pamatuju. Možná také, že už ho nemá.

Nyní jsem zde a ten náš zlomek frakce pravice eské,- do-

klepá tuším co nejbrže; nebo finanní debaty co nejdíve dojdou

na denní poádek, na nichž pro letošek my zase podílu nevezmeme.
Tak hodlám co nejdíve vrátiti se do Brna a zaponouti své ádné
tení v pedmtech mých kmetských. Zmny a incrementum, 9 o

nmž mi v bibliothece píšeš, tší mne, a tuším Ti zavdají nové

innosti a zásluhy. Bog živi. Bu zdráv a vesel!

25i.

AI. Pražák J. Helceletovi. Brtnice, 1863 íjen 12.

Umlouvá, jak zaíditi akci o další dovolenou moravských
poslanc z íšské rady. Žádá o program jednáni jejího. Mezníková
rada, aby se sblížili s poslanci sedmihradskými. Zasedání za jejich

pítomnosti anebo zpráva výboru, jak nakládati se zákony Plene-

rovými, shodí se nejlépe ku podání jejich vyjádení. Navrhuje

zmnu jeho zaátku. Bílý a pošle Mezníkoví další finanní
pedlohy.

Originál. Brno. M. Helcelet. Bez adresy.

5 Viz list ís. 251.

David Bed. Strauss (1808—1874), Das Leben Jesu kritisch bearbeitet.

Tubingen, 1855. Viz list ís. 259.

' M. F. Klácel.

1 Moravané zstali na íšské rad i po odchodu echv, ale marné se

opírajíce proti pekraování kompetence íšské rady, vyžadovali si vždy delší

dovolené.

* Pírstek, totiž tí pokoj, o emž v listé 252. Viz ostatné list ís. 211.
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V Brtnici 12. íjna 1863.

Drahý píteli!

Zdejší komise se déle protahuje, než jsem oekával, a jelikož

dovolení moje ve stedu dochází, žádám T, bys žádal pana presi-

denta, 1 by mn ješt dalejších 3 dní dovolení dal. Nebude to snad

poteba oznámiti domu, jelikož hodlám, jestli koncem tohoto týdn
ukoníte domovní zákon, 2 žádati o dovolenou na 4 nedle. Neb
pro bych se vrátil, když dm finanní vci do porady vezme ?

3

Pak musíme my tyi jeden po druhém hledti se ze snmu vy-

tratiti. ekni to též Bílému a Kostelníkovi, aby hned po vyjádení

od Tebe daném žádali dovolenou. Myslím, že ješt bhem tohoto

týhodn k tomu píležitost míti budeš ; neb výbor pro bukovin-

skou železnici podá snad zprávu svou co intermezzo mezi jednání

o domovním zákonu.

Já se do Brna vrátím [v] pátek a v sobotu mám sezení vý-

boru zemského. Dej mn do soboty zprávu o programu píštího

týhodn v íšské rad, bych se dle toho rozhodnul, mám-li v ne-

dlu na veer neb v pondlí pijeti do Vídn neb mám-li zaslati

žádost o dovolenou.

Mezník mn psal, že bychom mli hledti se seznámiti s Ru-

muny ze Sedmihradska vyvolenými. 4 Sotva ale budeme k tomu

míti píležitost, le by mezi financemi též rokovali bez Sedmihrad-

an o konkursním ádu, kde by bylo možno prostedkováním

p. barona Petino 5 známost Rumun uiniti.

Snad Sedmihradané již v tomto týdnu do Vídn pijdou. 6

Kdyby se to stalo a drželo by se jim k vli njaké sezení, bylo

by ovšem vas, bys Ty naše vyjádení podal. Jestli bys k tomu

neml píležitost žádnou, musilo by se od nás všech, a sice od

každého rzno, žádati o dovolenou, protože bysme nemohli pi

sezení úastenství bráti, kde oni jsou, le by úastenství melo

úel, podati vyjádení.

ím ale, že výbor pro železnici ernovickou ješt ped
pijetím S[edmihradan] podá zprávu. Jestli by to nebylo k oe-

1 Leopold Hasner. rytí von Artha {1819 1891), universitní ;

Státník raMOttSký, Jako ministr vyuovaní / tlských tákon

Stalo se tul; dne 15. íjnu : ví: lis:

Viz " tom v, /'(>--/;.

na vykonány tOtii volby snmu sedmihradského do

rudy.
i

'i vlády OSpO jedna :e :emi zalituvskýeh tOM

býti zastoupena.

Aíexandsr bar. Petino, velkostatká viny.

>> íjna 1-
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kávání, také zpráva výboru pro formální otázku, jak se má nakládati

s novými zákonami p. Plenera, 7 by se k vyjádení hodil[a] a snad

ješt lépe jak každá jiná otázka finanní. Jen že by se musel

zaátek zmniti asi tak:

Nachdem das h[ohe] Haus im Begriffe ist, in die Vorberathung

so wichtiger Gescháftsvorschláge einzugehen, die nur durch die

Vertretung aller Lánder und Vólker des Reiches erledigt werden

kónnen, so . . /

Podej mn tedy do Brna zprávu, jak uiníte. Knz Jan 9 nech
prý pošle Mezníkoví ješt další finanní pedlohy, co jsme pozdj

dostali, a obzvlášt také poslední návrhy k novým danm a k re-

formám daní.

Bu s Bohem! Srden T pozdravuje Tvj Pražák.

255.

AI. Pražák J. Helceletovi. [Brtnice, 1863] íjen 13.

O modalitách a form, v jaké by bylo podati prohlášeni.

Posílá koncept eventuální žádosti za dovolenou. Omlouvá se

z výboru pro návrh Miihlfelduv. Žádá chybjící další pedlohy

z íšské rady. Do Vidn nepijede. Opakuje postup v jednáni

o dovolenou. Koncept žádosti o ni.

Originál. Brno. M. Helcelet. Bez adresy a bez podpisu. Úplné datum

listu v pipsaném konceptu. Odpov listem ís. 256.

Dne 13. íjna.

Práv m došlo Tvoje psáni od 11. íjna. 1 Vidíš z mého

listu, že jsem již na to myslel, že by sedmihradští] poslanci ješt

díve pišli, než se o financech rokovati bude.- Jist by to bylo

lepší dáti vyjádení ješt díve, než [by] pišli Sedmihradští] do

snmu, a jestli podá výbor, který by[l] sestaven k tomu konci, by

podal vyjádení, jak se má nakládati o pedlohách p. Plenera o

novém zpsobu vybírati dan, bude nejlepší píležitost se našeho

vyjádení zbaviti.

7 O oprav daní.
5 Touto formou také prohlášení potom Helceletem podáno v 25. se-

dni snmovním dne 16. íjna, tedy ješt ped píchodem sedmihradských

poslanc. Viz list ís. 255 a hlavn 256.

Dr. J. Ev. Bílý.

1 nedochováno. : list pedešlý.

31
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V tom pádu staí, by se zaátek zmnil tak, jak jsem to

naznail v mojem psáni. Jestli by ale pišli Sedmihradští ješt

[v] bhu toho týdn a dokud by byla píležitost v debat o návrhu

výboru, mohl bys to ícti také, když ku konci njakého sezení se

ustanoví denní poádek a dá se na denní poádek zpráva toho výboru.

Nemyslím však, že by skuten již v tomto týhodni Sedm[i-

hradané] pišli. Vždy oni také musí míti nkolik dní pro sebe.

Jestli by ale pece pišli, nehodil by se již zaátek o užší rad a

mohls by v sezení, kde se ustanoví denní poádek pro sezení,

v kterém též sedmihradští] poslanci se oekávají, vyjádení tak

dáti, že bys zaátek úpln vynechal, a zaati tak: ,Da bei dem
bevorstehenden Eintritte' a t. d. až ku konci. To by se též státi

mohlo v prvním sezení, kde Sedmihradané skuten zasedati

budou. Dlej to úpln po Tvé chuti, a kdy nejvíce se Ti to zdá

na asi.

Žádal bych T ale, bys v tom pádu, kdyby mli Sedmi-

hr[adané] pijíti do sezení, ješt díve žádal o dovolenou na 4

nedle a též moji žádost o dovolenou podal. Koncept takové

žádosti pro mne Ti zde posílám. Mžeš m podepsati. Nech též

podají za námi hned i Bílý a Kostelník své žádosti. Jestli bys

úpln neml píležitost k vyjádení a nechtl v sezení býti, kde

Sedmihrad[ané] budou, stail[o] by snad, kdybychom všichni díve

ješt žádali o dovolenou.

ekni též panu bar[onovi] Poche-ovi, :5 by m držel za omlu-

veného, že nemohu do výboru pro Múhlíeldv návrh 4 pijíti; on

je pedseda toho výboru. Panu Kupkovi ekni, by mn poslal

všechny pedlohy od toho dne, co jsem z Vídn odjel, do Brna.

Jelikož v tomto týdni již do Vídn nemohu pijeti a na

druhý týden, myslím, jen finanní záležitosti pijdou, již sotva do

Vídn bych pijel. Ostatn Ti hned z Brna psáti budu.

Nechal jsem posledníkráte, když jsem odjel, ve vozu, v kterém

jsem jel na železnici, deštník. Vozka ho snad odevzdal sklepníkovi.

Vezmi ho k sob a pines mn ho do Brna, kdybych díve ne-

pijel sám do Vídnc.

Tedy ohledem našeho dalšího dovolení. Pedevším žádej u

presidenta8 pro mne o dovolení na 3 dni. Pak. až podáš Tvé

lf baron Poche, \tnlho minu

tel moravský, poslance :<i Mor. Krumlov atd.

1 Ty' tg. Mtthifeld šlechtic z M
• Vídni.
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vyjádení, a kdyby mli ješt díve pijíti Sedmihradští," než moje

3 dni dojdou, podej moji žádost o dovolenou na 4 nedle. Doufám,

že v úterý Bílý a Kostelník jist ve Vídni budou.

Oekávám Tvé píští psáni v pátek v Brn. S Bohem.

Euer Hochwohlgeboren

!

Da mich dringende Berufsgescháfte hindern, an den Sitzungen

des h. Hauses Theil zu nehmen, so bitte ich bei dem Ablaufe des

mir ertheilten Urlaubes, E[uer] Hochwohlgeb[oren] wollen dem
h[ohen] Hause gíitigst einen weiteren Urlaub in der Dauer von 4

Wochen fr mich in Antrag bringen.

Genehmig[en] Euer Hochwohlg[eboren] die Verfsicherung] der

besond[eren] Hochacht[ung] mit der ich die Ehre hábe etc.

ergebenster Dr. Pražák.

Pirnitz, am 13. Oktob[er] 1863.

S. Hochwohlg[eboren] Herrn, Herrn A. s
Ritter von Hasner.

Prásidenten des Hauses der Abg[eordneten] d[es] Reichsrathes u. s.w.

256.

J. Helcelet AI. Pražákovi. Víde, 1863 íjen 15.

Situace snmovní pi hlasováni o zákon o domovském
právu. Jak bylo pijato prohlášeni jeho a Pražákovo. eká roz-

hodnuti jeho stran žádosti za dovolenou.

Originál. Víde. Vlád. baron Pražák. Bez adresy. List je psán tužkou.

Odpov na list pedešlý. Odpovdi k tomuto jest list ís. 257.

Ve Vídni dne 15. íjna 1863.

Milý píteli! Dnes jsem v snmovn obdržel Tvj list. O 1 hod.

ukonil se zákon o domovním práv a byl hned i v 3. tení pijat.

Ale bylo na mále, levice a Poláci byli protiv nmu ; prvjší

z píiny § 8. nyní 9., kdežto proti autonomickému upení obce

nezbývá rekursu, druzí proto, že odlouené velkostatky neudlují

domovního práva. Nato p. Steffens 1 navrhl konec k vli mnoha
pracím ve výborech. Pedseda navrhl tedy za píští sezení úterek,

ponvadž na denní poádek pijdou finanní pedmty.

7 Viz list ís. 254. ' Správn: L[eopold).

1 Petr Steffens, inženýr a továrník v Zlaté Korun,
31'
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Tu já žádal o slovo a pednesl jsem naše vyjádení. Levice

a vpedu p. Jiskra (a Berger) 2 ztkali se. Když ku konci první

pestávky byl hluk (jak praví stenografové ,Heiterkei), poal

jsem s povýšeným hlasem odstavek druhý, který hned pozornost

a ticho na chvíli zpsobil, a vyslovil jsem do posledního slova

vše, jak myslím, jadrn. Naež p. Funk, 8 že kdo mi dal mandát,

p. Berger, že takové kollektivní vyjádení nemá místa ; a kdož

jsou Ti, za nž se vyjaduju, abych je jmenoval. Líto jest mi, že

jsem to uinil, nebo pedseda* hned mne bránil a pravil, že kdo

z Vás by nesouhlasil, dosti asn jemu své ohrazení sdliti mže;
zatím že mému vyjádení není žádné pekážky. A tak to krom

mého nadání odbyto a jsem tomu už velmi rád. 5

Co však s našimi žádostmi o dovolenou ? Tento zuivý dm
jich odepe a pak v úterý, nejbližší sezení, už zde budou Sedmi-

hradané. 6 Bílý zadal hned po sezení 7 a psal Kostelníkovi, který

ješt nedošel sem, v tentýž smysl. 8 Kdyby nyní ješt Tvoje a

moje žádost k tomu pišla a pedseda všecky 4 po sob v úterý

etl, byly by jist s velkým hmotem zavrženy. ekám tedy pro

Tvou a mou dovolenou ješt, až co mi napíšeš. Snad bychom

zatím mlky si mohli od presidenta dovolenou na 8 dní vyžádat,

což by bez nesnáze povolil. Tak tedy piš. Já odsud neodjedu, až

Tvé psaní dostanu.

Se srdeným pozdravením Tvj Helzelet.

257.

. 1/. Pražák J. Helceletovi. [Brno], 1863 íjen 16.

Radí, jak si vésti pi žádosti ~a dovolenou z íšské rady.

Originál. Brno. NI. Helcelet. Adresa Helceletovi do Vidné nmecká.

Datum razítka pošty vldesk na, brnl na list

Jan šlechtU itdtntk rakouský a nmecký

I právnický.

Df. K. diskra. ' LtOp. ryt. Ilasnrr.

/.právu o tomto "
• dne 17. íjna

úplným prohlášením HelceletOVým. Vit tt raph. 1'rotokollc

Ob. ,1. si;:, d. H d. Abg. </. Reichsr. II. Reichsratssess.
'

VU lisí Vi* list ndsledujlt

V. Kostelník dojel k Muku



C. 257—258: 1863 RIJEX 16— 1863 PROSINEC 5. 485

Drahý píteli

!

Tvoje psáni jsem obdržel. Myslím, že mžeme ješt asi n-
kolik dní pokati, až o dovolení žádati budeme, aby jim 4 žádosti

najednou nebyly píliš mnoho. Prozatím jen žádej nkolik mírných

kolleg, by nám naše žádosti o dovolení povolili. Uvidíme tedy

hned v píštím sezení, jak se podaí knz Janovi 1 a Kostelníkovi.

Jestli nám dovolení odepou, museli bychom se chovati, jak

se umluvíme zde. Snad jak jsme se chovali již v léto, totiž po

tení protokfolu] a podání odejíti. Myslím však, že se nám povo-

lení dá. Oekávám, že brzo pijedeš. Mžeš též snad zatím od

presidenta 2 njaké krátké povolení žádati.
1

S Bohem ! Budeš rád, že ses Tvé nepíjemné úlohy zbavil.

Srden T pozdravuje

16. íj [na] 1863. Pražák.

258.

J. Helcelet I. J. Hanušovi. Brno, 1863 prosinec 26.

Díky za poslaný spis a chvála Hanušovy knihovnické in-

nosti. O V. Šafaikovi. Zprávy rodinné. Jest doma lenem komise

pro organisování ústav hospodáských. Žádostem Hanušovým vy-

hoví. Pání novoroní. Dkuje mujménem tenáského spolku za dar.

Originál. Praha. Museum král. eského. Bez adresy.

V Brn 26. prosince 1863.

Milý Hynku! Pozd, ale pec konen pisedám k odpovdi
na Tvj dopis z listopadu a na zaslané dva výtisky zprávy o Tvé

pednášce o mythickém tvaru Ježí-baby, 1 kterážto práv vera

1 Dr. J. Ev. Bily. Dovolená dána jemu i Helceletovi 22. íjna v 27. schzi.
- Leop. Hasner ryt. von Artha.
3 Moravané váhali opustiti íšskou radu a tak k rozhodnému kroku tomu

nedošlo, dokud jim byla prodlužována dovolená. Když však spolená žádost

Helceletova a Pražákova za udleni další dovolené byla zamítnuta dne 16.

listopadu 1864, jakkoliv ji Helcelet odvodoval, že není postaráno o sup-

plenta, který by pokraoval v jeho pednáškách zapoatých, Pražák s Helceletem

uinili spolené prohlášení, jimž se vzdali mandát dne 25. listopadu 1864

(Sten. Protokolle 111. Reichsr.-Session 1. Bd. str. 178—180); ve schzi ze dne 5.

prosince 1864 vzato prohlášení jich na vdomost. V této schzi složil mandát
Val. Kostelník, a ježto J. Ev. Bílý vzdal se mandátu již 20. listopadu, echové
moravští od té doby nemli zástupc na íšské rad.

1 Hanuš pednášel o Ježibab ve filosofické sekci král. eské spolenosti

nauk 9. bezna a 15. ervna 1863. Sitzungsberichte der kón. Búhmischen Ge-

sellschaft der Wissenschaften Jahrg. 1863, I, str. 127—138. Potom vydal eský
spis: Nástin bájených bytostí Báby a Dda. Praha, 1864.
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složila pro letošek vládu a do nastání nové Vesny zatím nkam
do výmnky se odklidila, podavši nám alespo nadji na

omladnutí ne naše, nýbrž aspo pírodino. Duplikát té zprávy

podal jsem zase archivái Brandlovi, jenž aspo ze zdejších mých
známých jediný jest, jenž si takových vcí všímá. Tším se, že

poád ješt hrabeš a šastn takto, jako slepice darmo nehrabající,

vždy zase njaké zrno vyhrabáváš. Rovn s obdivením vidím, že

i v bibliothece hrabeš a kutíš, 2 nedávaje se odstrašiti otímovským
zneuznáním snah Tvých s strany rozhodné, která ne tak zvuných
odmn rozdávati, nýbrž princip milovati se zdá: facere officiuni

taliter qualiter et sinere rem ire, quomodo it.

Novinku Tvou o Vojtchovi, 3 jenž vyhodil kotvicí svou na

skriptorství u techniky, zvdl jsem už i zde nkde, i a je to jen

bídnouké postavení, tuším, že bude jeho individualit prospšnjší

než innost prmyslná, pro kterou ani duší, ani tlem nezdá se

stvoen býti.

Zpráva Tvá o údech rodiny Tvé vdn byla pijata a tuším,

že budete pes vánoce shromáždní, ne-li úpln, ale pece tak, že

budete míti i Doru doma. Vladislavu ve Vídni tuším mže se vésti

také dobe; mže se mnohému nauit a vydlávat též. Nuž, a

Mila odtrhla se ovšem jaksi od Vašeho (sluneného) systému;

inu, ve všem míru nikdo se neztratí, ona si, bohdá, zídí zvláštní

systém a pihlásí se co nevidt zase, aby udržela aspo pátelskou

entente cordiale s Vámi, jen až tu tvrí epochu krise dovrší. 4 —
Náš p. Ctibor jest též doma, jak Ti známo, a odpoívá pi domá-
cích koláích od velikých skutku a trampot na vysokých školách

vykonaných. Já pak ovšem jsem nyní na dovolenou, opt a opt
prodlužovanou, a pednáším v bázni boží, jak lze Adamovi život

Výsledkem této práce Hanušovy byl mezi jiným i spis .Zusdtze und
Inhalts-Verzelchnisse zu HanslUs Geschichte und Beschreibung der k. k. Pr..

Universitts-Bibliothrk' (Prag, 1851), tusammengestellt und mit Untei

der kais. Akademie in Wien herausgegeben. Prag, 1863" a fii díve ada z:

o nových nálezech v knihovn univ. v Sltzungsberichte der kon. BOhmischen
Gesellschaft der Wissenschaften (cituji dále zkrácen SB.) ze dne & ervna
a 1" . 1861, II. str. 16 19 a 71 75, dále z 8. února. 10. února a

2 / str. .

-

1 44—45 a 186811, str. 64

Tituly tchto pednášek ve zprávách uvádny po nmeku, i když pí

; odtud nestejný nikdy peklad v razných Uvádím
udáni SB. v dalších poznámkách nim*

V Šafaík, pítel J. Hanuše, feni ta píznivjších pomr politi

> -rudil se pece úadu I techniky,

konkordátU fako protestant nemohl dostati nijakého r;

itátntch. \
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vydlávat po vyhnání z ráje; ano, sedávám mimo to i v poradách

jakési enquétné komise, která má udati, jak by se zídily s pro-

spchem pro Moravu uilišt a ústavy hospodáské. 5 Zasedání

takové komise však není žádná hraka, nebo kolik hlav, tolik

smysl, anobrž i nesmysl. Takové sedni jest pro mne nemalá

práce; ale nech, jen jestli nco vysedíme.

Stran Koledy a Orlice 6 budu dbáti, aby se stalo, quod dignum

et justum est; i o té šavli 7 jsem dal po tetí osob Kalinovi vdt
a jen íhám, až bych se s ním sešel; tu bych mu navrhl, ne-

pojede-li tak brzo sám do Prahy, aby mi to pomohl odsud do

Prahy poslati pod svým jménem na tak zvaném nákladním listu

(Frachtbrief). Jenom tedy trplivosti ! Omnia jam fient, fieri quae

posse negabam.

Co se týe starého mého i Ctiborova dluhu za obuv u pana Ru-

bricia, povídá mi Ctibor, že jest juž u Tebe zapraven, a naše diploma-

tické relace jsou úpln spokojující, mohli bychom íci ve své novoroní

výšplekcí, a mír svta není tím dost málo znebezpeen. A takože

kráejme neohrožen pes práh Sylvestrova veera v nový rok a

modleme se k Dv zlatovlasé bohyni, aby nám popála ješt

nkdy tím svtlým perounem zablýsknouti a temné vlád Jenži-baby

uniknouti. Tvj Hlt.

D[ouška]. tenáský spolek na mou výitku piznal, že obdržel

Tvj zaslaný dar, a prosí za odpuštnou své nezdvoilosti, kterouž

slíbil ješt napraviti, pokud možná. Jeden z výboru svádí vinu se

sebe na druhého a na ten veliký shon za té lOOOleté slavnosti."

259.

J. Helcelet I. J. Hanušovi. Brno, 1864 leden 24.

Vrací první díl Straussova Das Leben Jesa. Mor. Orlici

bude Hanuš dostávati. Dopisy Hanušovy pro ni vítány. Ve sporech

eských stran jest Orlici šetiti neutratily . Doufá, že Hanuš jest

již zdráv. Chválí Politik. Zprávy rodinné.

Originál. Praha. Museum král. eského. Bez adresy a bez podpisu.

' Byly to porady, zahájené zemským výborem, o nichž viz zprávy Mor.
Orlice ze dne 17. a 19. ledna 1864 is. 13 a 14. K jednání o tom srovnej dále

listy is. 263—265.

Mor. Orlice. Viz list ís. 252. 7 Viz list ís. 252.

8 Viz list ís. 253. — Hanuš daroval nejspíše spolku nkteré své spisy.
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V Brn 24. ledna 1864.

Milý Hynku! Tuším, že si zaklneš, vida, že Ti tuto posílám

toliko I. d[íl] Straussa; 1 ale není mi možná ješt rozlouiti se

s II. d[ílem], nedoítav ho ješt. Prosím tedy o strpení ješt nkolik

dní, nanejvýš za týden octne se i tento, tedy úplný exemplá,

v knihovní. Myslím si sice, že jedním svazkem nebude prozatím

ani ásten zákonu bibliothenému zadost uinno; avšak snad

prozatím njakému nedokavému tenái nebo badateli. Nemohu
pi této písnjší lektue posedti bez petržení, jak bych rád; a

takto mi tení mén ubývá. K tomu pro Tebe uznávám ješt

i tu nehodu, že to dílo potebuje knihae a jedno bez druhého se

nemže též do vázání odevzdat. Nuž, tedy jen shov a pošlu co

nejdíve, dada císai, co jest císaovo, a knihovn, co jest knihovnino.

Ad vocem Mor. Orlice: 2 bude se Ti posýlati a tuším i ne-

došlé [íslo] 1. se Ti pošle; by však neposlalo, poznamenej mi

jen na konci plletí neb celého roku, co se Ti nedostává, doplním

toho ze svého exempláe, jehož u mne není tak potebné místo

jako v knihovní.

Stran Tvé ochoty, poslati nkdy njaký dopis do toho listu

z Prahy, povdl jsem o tom redaktorovi, jenž se souchotinami

v posteli leží 3 (prožlukláf souložnice to); i vzkazuje Ti se svým

uctivým poruením a snažnou prosbou, abys uinil, jak jsi psal,

jen s tou výstrahou, abys pražských bolavých stránek s nejvtší

opatrností a šetrností se dotýkal, ponvadž Orlice musí v roz-

míškách vnitních eských co nejsvdomitjší neutrality si hle-

dti; nebof Cechy a Praha zvláš nestrpí pletení se
,
province' a

zejména Moravy do spor svých
;

4 ím více spor ten se lokalisuje

na Prahu samu, tím díve, bohdá, dojití, dokvasí a utiší se zase,

jak toho konen každý povážlivý páti si asi musí. Politika'

nyní v Brn mnoho tená a velmi úinlivým hclleborem'
-

' pro zdejší

nmecký ultracentral ismus.

Že u filosofickém poklidu pi lamp petrolejoví

mne; jenom toho srden lituju, že to za asu Tvého posledního

I>as Leben Jesu. Viz list

Front Uman, jeni pro pokroilou chorobu od /V. b Jal se

redakce a odevzdat ji Jind. Dvoákovi.

na spor mezi stran eskou a mladoeskou, který vypukl

Už r 1863 pro ttanovisko fejich ke šlechti a k povstání polskému a

n potom žurnalisticky velmi
\

Politik', nim
ným žurnalistou a trém politickým .lanem Stáni-

ttavem & tbách.
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dopisu se dlo v stavu ponkud chorém; doufám však a peju,

že pi obdržení tchto ádk mých už to bude praeteritum per-

fectum.

Co mi píšeš o návratu Milce do rodinné domácnosti, podivilo

mne a tším se tomu ; doufám, že za brzký as podaí se jí

zase nalézti místa pro své schopnosti v echách samých a že

zkušená si toho bude nyní moude i šetiti. Se strany holek mých
laskavé pozdravení Milce, jako též s mé a se strany ženy mé. Bohdejf

s navrácením zdravosti Lauiny bude též zase poklid a pohodlí

domácí navráceno.

I u nás ycdývrj domácího žití masopustem až posud pokalená

nebyla; nic však mén mi to docela darováno nebude; budoucí

nedli bude, poslyš! ples v Klepáov u Blanska; a zúastníme

se pomocí železnice toho rámusu, aby už jen také ertu hromice

se rozžala. Holky se tam mohou nenucenji vykepiti a bez

tolikých útrat, jak by nco podobného zde v pyšném mst vy-

máhalo. Pomyslíš-li si mne tedy v Klepáov, polituj mne muedl-
níka lítostiv, nebo nepovede se mi tak, jako když jsme ve stínu

borovém si spolu odpoívali a hovli. Pozdravuj i Pepa Heindlovic,

a píležitostn i Jiínské, 7
s nimiž aspo prostedkem Tvým v n-

jaké relací zstati si libuju.

A tak tedy ješt jednou T žádám, abys Straussovo dovolení

na nkolik dní laskav prodloužiti ráil, a piš mi brzo, co možná
o zdraví a spokojenosti své.

260.

J. Helcelet I. J. Hanušovi. Brno, 1864 únor o.

Vrací 2. díl Straussa. Omlouvá Ctibora. Dkuje za darovaný

spis. O ptce Hójlerov s eskou spoleností nauk.

Originál. Praha. Museum král. eského. Bez adresy.

V Brn 5. února 1864.

Milý Hynku! Dnes Ti jen nakrátce a naspch napíšu, že

konen Ti posílám i druhý díl toho Straussa, 1 by se zase zákony

a integrita Tvé knihovny zachovala, žádaje T, bys shovívaje ne-

korrektnost Ctiborovu v tom ohlede omluviti i odpustiti ráil,

a sice tím vzhledem, že i já jsem byl kusá té viny úasten. Svj

7 Dr. Jos. Heindl a jeho cho Rosina, rodie Josefa ml., zmínného svrchu.
1 Viz list ís. 253 a 259.
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náhled o onom díle, i úinek té lektury na sebe, nebudu Ti v tak

spšném dopise zmiovati, než že jsem si pi dogmatickém zá-

vrku díla bezdn povídal : Jsou to kosi, ti theologové všech

vyznání, a protestantští asi teprv pra — kosi. S ím zatím Ti

dobrého zdraví a všeho zdaru peju. Tvj Hlt.

Za Bericht o filolog, sezení od 6. ervence 863- zapomnl
jsem Ti onehdy podkovat; obdržel jsem to náležit, peetl a

schválil. — Ptka mezi dr. Hóflerem :i a Uenou spoleností zajímá

m; o kterou z obou stran asi jest co báti, že prohra?

: Hanuš pednášel tam o dvojím vydáni opoždného dilu Starobylých

skládáni od Hanky (1823), aby dokázal nemotornost padlatel nkterých

skladeb proti cen RK. Viz: SB. 1863, 11. str. 1—5.
1 Dr. Konst. ryt. Hófler (1811—1897), professor djin na universit

pražské. — Spor byl o toto: V král. eské spolenosti nauk mli býti 13. ledna

1864 voleni noví ádní lenové, a to Nmec pro/, dr. Vil. Volkmann a pro/.

K. V. Zap. Pijeti Volkmannovo bylo vtšinou zamítnuto, naež se K- H/ler
piinil, aby ani Zap nedosáhl potebné dvoutetinové vtšiny hlas. Hófler

uinil prý potom ve sboru /iloso/ické fakulty návrh, aby se netrplo právo,

propjené eské spolenosti nauk podle íš. zák. ze dne 19. prosince 1849 ís. 37,

že ádní lenové její smji pednášeti na universit. Spolenost nezvolivši \'olk-

manna prý dokázala, že se neídí zeteli vdeckými. Hófler popíral, že by byl tento

návrh uinil. Viz Prager Tagblatt 1864 ís. 29 a 31 a Národní Listy 1864

is. 30 a 32. eská spolenost nauk svolala schzi na den 3. února .

v níž Fr. Palacký dal na uváženou, co by bylo uiniti vzhledem ke zprávám
novináským o nepátelském návrhu proti spolenosti, aby bylo uhájeno pí

její. Zvolená ptilenná komise mela o tom v píští schzi referovati. 1 do-

tazováno se per rollam 5. února, zdali nkterý len spolenosti, jenž je zárove
lenem filosofické fakulty, takový návrh uinil nebo jej podporoval : odpov
mla býti neprodlen podána písemn. Nkteí lenové a professoí universitní'

zárove (Hófler, Kosteletzky, Rochleder, Pierre) odmítli odpovdti na d\

pravice, že jsou odpovdni z toho. co ve sboru professorském eeno, pouze
sboru samému, jiní neodpovdli odvolávajíce se na služební písahu ; V. V.

Tomek prohlásil, že návrhu neuinil, aniž ho podporoval, a podol":

slovili Suchecki i Leonhardi. Komise v zasedáni dne 2. bezna odmítla po-

ukázáni nkterých len na porušeni služební písahy. proto:e zasti::

né zájmy vdy i university. Negativní vyjádeni by byli mohli ..

hni lenové, kteí se neiti vinni, jako uinil již Hófler prohlášei::

v novinách. JeitO Se tak nestalo, komise prohlašuje, že Hófler. f\r-

Pierre a Uochleder ztratili dvru spolenosti a nemají býti voleni :

úad ve spolenosti. Taktéž podlina iádosí ministerstvu, aby dležité pí

spolenosti bylo zachováno Podle protokolu tne 6. dubna .

UStti taviti passivnl právo volební jmenovaným lenm, dokud neb.

Uvých :/'
. akta uinil mi laská:

slupnými />. univ. prof. dr. 1

"

idných len král
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261.

/ Helcelet I. J. Hanušovi. [Brno], 1864 bezen 28.

Dkuje za zprávy eské spolenosti nauk. Projekty prázdni-

nové cesty spolené. Hanuš prý pracuje o Hrubém z Jeleni. Jak

strávil velikonoce. Jazykozpytné drobnosti: kesati a Kaša.

Originál. Praha. Museum král. eského. Bez adresy.

Na den pomlázek 1864.

i mohu já, milý Hynku, jsa Tob odepis, ano za nkoli-

kráte poslané, mne vždy zajímající zprávy o filo[lo]gické sekcí Uené
spolenosti díky dlužen, nechati uplynout velikononí prázdniny,

abych Tob nepsal? Bohdejf, nemohu a nesmím. Než, mám-li Ti

psát o sob objektivny popis toho, co iním (a trpím?) nejsem

tím dosti dojat subjektivn, aby se mi chtlo a za hodno zdálo

Tob pracn pedvésti to, o emž nanejvýše platí Herakleitovo

:

rzdvza per, i mám Ti zahousti akkordy enharmonickými o uvstvách

a djinách subjektivních Tvého Jana? Jaká by to hudba byla, míhající

se dýmy tabákové schytat a v monumentální celek skomponovat?

Z toho zaátku listu mého mžeš navlas uhodnout, pro Ti

nepíšu astji, jelikož mi nestaí dalekopis pošty a inkoustu, že

by však pece pro vybrané chvíle v poklidu znova omájených

háj se nalezlo, ehož bych chtl sob s Tebou sdíleti; ale jen

s Tebou! Nebo s jiným bylo by tžko a sotvy za práci by stálo,

vydobýti vdného porozumní, nebo co nechce ven na svt,

nemusí; však on pijde as, kdež se to zrodí (z jiného a z jiných

útrob) zdárnji.

To vše zde vyené a nevyené mne vede k tomu, bych se

vyznal, že mne pudí jaro (wenn die Reben wieder bliihen) k roz-

vahám o jeseni, i po professorsku a po studentsku, o prázdninách.

Vím, že není jisto a nkdy ani radno, starati se o zejtek, neku-li

o vzdálenjší budoucnost; avšak zablouzniti si lovk pece smí,

sice by jej celý tento život ml už za blázna. Tedy co je s prázdni-

nami? i budeme míti (otcové s studujícími syny a s zralými

i nezralými dcerami) tolik penz, abychom se podívali, jakož jsi

vlni chtl, do Mnichova? Jenž leží v Bavoích, kdež je i stinných

les i zrcadlících jezer, v nichž by lovk bez politických ([i] po-

licejních) úzkostí si mohl zahlaholit na ozvnu a pozrcadliti se

v hladin tajuplných Rusalek? Ale stj pero! dále na té dráze ne-

pjdeme prozatím. Ty budeš z toho souditi, že zpomeneš-li si

nkdy na mne (a to bys, mnedle, nkdy uiniti ml), neml bys
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m až posud za nebožtíka považovati, nýbrž za Tvého starého (!)

Jana, s nímž, a tžko a zdlouha, a pece ješt nkdy by se dalo

nco poati. Zkrátka, na píští prázdniny, bude-li penz a nebude-li

ješt potopa svta i podobná njaká malá pekážka, mohli bychom

na njakou spolenou pou pomysliti a pomyslivše ji i vyvést pro

duše spasení atd. in remissionem peccatorum (delictorum).

Ty jsi na velikononí svátky, tuším, ml zase celou rodinu

doma? i snad jsi sám uplákl na ervené vajíka nkam asi do

Jitína? U mne bylo bez Ctibora, jenž jaksi cít strachu ped státní

zkouškou, kterou pece rád by letos a ješt ped prázdninami

odbyl, zstal v Praze, aby se, jak praví, ze studií nevytrhl, pro

které doma ve svátky stíží místa a vle sebrati lze bývá. Píše mi,

že se nyní siln zabýváš s Hrubým z Jelení, a sice s vydáním

jeho Chvály bláznovství od Erasm[a] Rotterdamského; 3 nicmén
však bylo by možná, že T pece kraslice z Prahy vyloudily. Já

krom procházek s holkami 4 do okolí brnnského jsem zdejší

burgfryd neopustil.

Aby, když dosavadní ádky byly sama tlachanice, lístek tento

na prázdno neodešel, pidám nkteré anthologické úspchy mé
,musy\ aby T, nejsou-li Ti juž beztoho známy, jak tuším, mile

zaujaly.

I. Sobotky i Sv[ato]janské ohn (i jiné radostné ohn slav-

nostn) nazývají se po srbsku: .Kpoonn (kresovi pl.) nkolik dní

okolo Iliova dne (ILmJH nau), die Zeit der Sonnenwendc, dies sol-

stitiales'. Tak se zovou v Srbii 3 dni ped a 3 dni po Ilijnu dni,

a ženy v ony dni nechtí košile práti, nebo prý by se Jskresali'.

(Iskresati se, abgcwctzt werden, deteri.) Tot tedy hra s slovem

,kres'. Vuk St. Karadž[i].

Dále Kpnjec (krijes), co dozajista jen dialekticky od pedešlého

se liší, znaí n Vuka 1. (u Chorv.) ohe, co se klade na pedveer
Ivanova dno (llr.au. jian). na veer Vidová dne ló. Juni, Petrova

dne 2!). Juni i Jiího dne (l)ypljeB .iuin das Johannisfeuer, 2.

jiný ohe, jenž se klade po kopcích o njakém veseli (na p.
o vinobraní). KpBJecHHna krijesnica Johanniswfirmchen; v Chrvatsku

Erazima Rotterodamského Encomium moriai ili chvála bldzn

úlem ehoe Hrubého t Jeleni. Uspoádal Dr. Ign. Hanuš. Praha

Hanu tkém peklade ve filos 'kel král

tpolenoeti mink dm- 11. dubna J954, \

i

a M. //.
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povídají, že se jiskry od krijesa oživily a tak že ony brouky
povstaly. Tak dalece Vuk Kar[adži] Stef[anovi].

Nyní já: kesati (Jung[mann] onoma poticum?) a kísiti

mají jist jeden toliko koen Kpbc. kpkch^th, i.yeípsodai, excitari,

•;p'kcnTH idem; srb. kesnuti, kresnem-zakísnu, einen Schlag fiihren,

um Feuer zu schlagen. Rus. Kpec etc. toliko na vitam excitandam

se vztahuje. I eské kesati na kon, není tuším pouhé onoma
poticum, nýbrž znamená equum voce excitare.

II. Kaina (radix unde?): kcch^th á-reatiat tangere, ríihren

totiž i anriihren, beriihren rus. KacaTb ca *iero i umriihren ; srb.

Koími ce, kochm ce, h. np. cyKHo, sich abreiben deteri item raufen

rixari; stark bewegen srb. na c ani traben; esk. schiirzen, hrnouti,

vyhrnouti, vykasati; tak by tedy byla kaše (od kasání, kosnutí

ríihren, umriihren] prostiký takoka Riihrbrei. Podobn ecké fJiáCa

jde na pdoaat i na pdoput nazpt. Snad jsem celý etízek odvodu

nevypletl, ale mám se za pesvdena, že kaše (nama, Maaia Kaina)

i Kaše, sestra Libušina a dcera Kroková, též v tom kosnutí a kasání

ríihren svého jména pvod a význam má.

My ovšem, jižto jsme pes dobu kašnou svého vku i vku
lidstva celého pekroili, dbejme radj o peeni a pivo, s ímž
jsem v oekávání brzkých zpráv Tvých Semper idem?

Per lapsum calami poínám na stránce poslední ; nech. Odpus

!

262.

M. Havelka J. Helceletovi. Praha, 1864 kvten 1.

Žádá, aby prostedkoval navráceni knihy, pjené snad van

der Strassovi. Podává zprávu o neshodách v klubu poslaneckém.

Originál. Brno. M. Helcelet. Bez adresy.

Milý píteli!

Když jsme za onoho asu byli ve Vídni 1 a rokovalo se o ,í-

zení narovnávacím', byl jsem ve výboru a pan adv[okát] Van der

Strass 2 byl zpravodajem. Tehdáž jsem mu pjil druhý díl soud-

ního ádu od Veselého, 3 aby tam do jednoho dekretu dvorského

1 Havelka byl do nastoupeni passivni opposice íšským poslancem.
2 JUDr. Karel van der Strass, advokát v Brn, politik nmecký a v letech

1870—1880 purkmistr brnnský.
3 Dr. Josef Wessely, Handbuch des gerichtlichen Verfahrens. Prag, 1846.
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nahlédl. Muže být, že mi knihu pozdji opt vrátil, mže však

být, že posud zstala u nho. Já to nevím, nemohu tedy ani tak,

ani onak tvrdit. Mezi svými knihami ale ji nemohu nalézti; zdá

se tedy, že snad zstala u nho aneb jsem ji ztratil.

Prosím Vás, povzte obsah ádk tchto panu Van der

Strassovi, jejž zdvoile pozdravuju a žádám, aby laskav se ohlédl

mezi své knihy, a pakli tam pravená kniha náhodou zstala, aby

mi ji odeslati líbil. Snad mi nezazlí mou žádost, an jsem v ne-

jistot, kam se kniha podla. Vzpomene-li on si, že mi ji vrátil,

a tedy není-li mezi jeho knihami, tu arci vím, že jsem ji ztratil

já sám.

My posud nevíme nic bezpeného, kdy naše zasedání konce

dojde; mluví se o konci kvtna. 4 V stran naší jest žalostná ne-

shoda, opt vera mli jsme v klubu boui. s Doufám ale, že i tyto

rozmíšky budou mít dobrého úinku pro vychování nás všech, a

dvuji se pevn, že v krátku se vše vyrovná, i lépe vyistí,

a že Ladislav'' vítzn opanuje pole. Vyite srdený pozdrav

p. Pražákovi, Mezníkoví i všem pátelm našim.

S úctou Váš vždy upímný Mat. Havelka.

V Praze 1. kvtna 1864 N. C. 136/11.

Nyní odjedu na týden, teprv 14. budu zas zde.

[Pípisek Helceletv:] Odpovdl jsem 14. kvtna 1864. :

J. Helcelet J. Melicharovi. 1 [Brno, 1864 kvten zaátek.]

Podává pedbžnou zprávu o návrhu na organisaei hospo-

dáského vyuováni.

inál. Bmo. 'Zemský archiv moravský. Bez adresy. Kus není dal

patrn uinn byl po snmovním sedni,

jimi dostal jednáni komise u všeobecnou známost

to snmu eského skonilo se 31. kvtna.

i byla o stanovisku eských poslanci) išskr rady. Viz Ad. Srb.

iiny národa eského Od roku 1861 aí do nastoupeni minisl

Rad (Praha, 1899), str. 71.

í>r. Front. Lad. Itii

Odpovdi této jsem neshledal, ježto literami />. vrchního

kde snad by byla podU laskavé zprávy p. dra. K.Pippicha,

:i pístupna
' MUDr Jan Melichar, léka tamní a

v',\ /
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novinami, kladu list ten do doby po 21. dubnu, nejdéle do 13. kvtna, kdy
dále jednáno a stalo se usnesení snmovní o této vci. Zaazen jest pod toto

íslo, ježto spíše náleží do kvtna a druží se k listm následujícím.

Mnohovážený pane kollego!

Na Váš ctný dotaz vzhledem na školy hospodáské mohu
Vám jen tak dalece sloužiti, že Vám sdluju, že návrh stran vyuování
hospodáského vypracoval se od zvláštní komise, by se snmu
pedložil,- a teprv až by co bylo od snmu pijato a schváleno,

mohly by se další kroky initi. Ústavy vyuovací v onom návrhu

dlí se na tré; totiž 1. vyšší školu hospodáskou, pak 2. školy

rolnické (Ackerbauschulen) a 3. konen rolnické uení co po-

kraování ve školách národních pro dosplejší žáky. Co se týe
tch druhých, totiž rolnických škol, které by asi ve Vašem okolí

mohly na zetel brány býti a pro které se navrhuje subvence od

zem, pro tyto žádá onen prozatímní návrh, aby byly opateny
s dostateným statkem a dosti obšírným inventáem v dobytku a

náiní, a dv uebné síly nejmén, totiž vzdlaného správce toho

statku a zvláštního pro ten ústav zaízeného uitele, a jistý obsah

theoreticky-praktického vyuování jakožto minimum. Na základ
této pedpokládané výminky umluvila pak by se pro každý

jednotlivý pád njaká subvence s zemským výborem. To vše ale

jest zatím ješt toliko návrh. Dlužno tedy oekat usnesení snmu.

Prozatím jsem se vší úctou

Váš oddaný Helzelet.

264.

J. Melichar J. Helceletovi. Knianov [1864], erven 23.

Žádá za vysvtleni snmovního usneseni o školách rolnických.

Žádá o doporueni svých spisk hospodáských. O dedikaci jejich.

Originál. Brno. M. Helcelet. Bez adresy. Rok v datu neudaný jest

patrný z odpovdi na tento list a podle ní tedy doplnn. Odpov listem cis. 265.

1 Po návrhu této komise pedložil zemský výbor zemskému snmu zprávu,

kterak by bylo uspoádati hospodáské vyuování, ve 20. sedni ze dne

20. dubna 1864; vc odkázána zvláštnímu výboru 12lennému a zárove po-

voleno 1500 zl. roní podpory na projektovanou školu na Olomoucku. Mor.

Orlice 1864 ze dne 21. dubna 1864, ís. 91.

1 Uinno za zpravodajství Helceletova dne 13. kvtna 1864. Viz Mor.
Orlici ze dne 18. kvtna 1864, ís. 112. — Viz list následující a 265.
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V Kižanov dne 23. ervna [1864.]

Slovutný Pane!

Laskavostí Vašnostin[o]u povzbuzen osmluji se Vás opt

s nkterými otázkami obtžovati, a sice: V usnesení snmovním
od 13. kvtna t. r.

1 stálo ,ad II, že v nejbližší dob zízení jen

jedné rolnické školy oekávati lze'. Pro pak jen jedné? a které?

snad olomoucké ? Což by se jiné jinde zízené školy nepod-

porovaly ?

,Ad III. stálo : aby se uení hospodáské skrze zpsobné

uitele napomáhalo.' Nemohu dosti pochopiti, co se na takovýchto

uitelích zvláštn žádá?

Nesml bych v tchto dvou punktách o njaké vysvtlení

prositi? A potom: na jaký zpsob a skrze koho by se k zem-

skému výboru obrátiti mlo? 2

Ped msícem podal jsem panu R. Rohrerovi 3 nco hospodá-

ského do tisku. Snad to Vašnostem co kompetentnímu soudci na

poradu pedložil. Nesml bych prositi výše jmenovanému vc od-

poruiti, nebo se zdá míti dobrou vli, a mén znalosti.

Spisek tento jest jen kostra neb základ budoucích vyjíti

majících spisk pro uitele. Potom chci ješt vydati spisek ,0 školách

rolnických a o prostedcích k jich provedení, jakož i návrh školy

rolnické, jaké vdomosti a na jaký zpsob by se tu pe
mly.' 4

V ohledu tom však rate mne posuzovati se stanoviska

pátelského; vznesl bych na Vás tu žádost, abych sml jeden neb

druhý spisek Vám dedikovati a potom aby jste mi pátelsky po-

radil, komu bych druhý spisek dále vnovati ml, zdali panu

dr. Pražákovi neboli panu hrabti Serenýmu,8 kterého ale osobn

neznám.

Viz IÍSÍ

Dr. Melichar ile dopisoval na rzné strany o zízeni hospodáské

školy v Kižanov, kde minii se státi na škole ti uitelem. Doklady v korrcs-

lenci Jeho v zemském archivu moravském.

Rud. Rohrer, majitel knihtiskárny v Brné.
' Spis nabídnuty Rohrt •:. jeitO Rohrer nechtél

dáti ta honoráe. (Dr. Jan Melichar J. R. Demlovi 22. I. t&

archivu nj Tamtéi fe zachován v rukopise spis Melicharv

h a nejdál • itl rolnických k pros

lidu obecného vbet a škol rolntek Sikteré drobnosti z tohoto oboru

vydá < h.

briel hrabe Serényl <ls:
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Nejedná se mi tu o njaký zisk hmotný, ale jde mi tu o vc
dobrou, rozmnožení totiž hospodáských vdomostí, kterým bych rád

co možná nejširší pole pipravil, a tu bych tedy o radu Vaši žádal.

Vám povdom budou pomry všelijaké, jež já naprosto neznám.

Což by nebyl na Morav kavalír, n[a] p[.] hrab Belcredi, 6 Sereny,

jenž by ku školám rol[nickým] dvorec njaký tak popustili, jak to

v echách tyry velmožové uinili!?

Dvuji se pevn, že mi bez všech pedsudk tak poradíte,

jak já bez úmyslu a oteven o radu Vaši se ucházím, s ímž do

pízn Vašnostiny se odporuuje, podpisuju se Vaší Slovutnosti

vždy oddaný ctitel Dr. Jan Melichar.

265.

J. Helcelet J. Melicharovi. Brno, 1864 erven 27.

Vysvtluje snmovní usneseni stran rolnických škol. Odmítá

nabízenou dedikaci.

Originál. Brno. Zemský archiv moravský. Bez adresy. Odpov na list

is. 264.

V Brn 27. ervna 1 1864.

Mnohovážený pane kollega

!

Následujícím budiž Vám poslouženo na dotazy ctného do-

pisu ze dne 30 t. [m.]
2

Zemský výbor udluje subvencí na zízení jen tch škol rol-

nických, ku kterým to snm povolil. Ponvadž letos jen jedna

taková žádost, totiž od filiálky holomoucké, 3
[se] podala, povolil

snm jen pro tuto jednu, a vykáže-li se zemskému výboru vý-

minkami vyplnnými dle programu pijatého.

Co se týe napomáhání uení hospodáskému stran uitel
národních škol, jest ona temnost jenom v eském textu, jenž

v nmin zní ,landwirtschaftlicher Fortbildungsunterricht anVolks-

schulen auf dem Lande', mající na zeteli mládež dílem národní

škole už odrostlou, dílem školáky samy, ježto nkdy dosáhše

' ; Egbert hrab Belcredi (1816—1894), vdce konservativních velkostat-

ká moravských a státoprávní strany na Morav.
1 Opraveno z pvodního .ervence'.
J Datum toto jest patrn chybné. List náš poadem odpovídá na jedno-

tlivé dotazy dopisu is. 264; i jest opraviti datum náležit: 23.

" Myslí se olomoucká filiálka Moravsko-slezské hospodáské spolenosti.

32
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10.— 11. rok a všechny pedmty národní školy už se nauivší,

kteí však ješt s rok neb dva by chtli, totiž až do 12. roku,

národní školu navštvovati, aniž by pro n tam už více píležitost:

bylo, nemu novému se piuiti. Který uitel by tedy tmto do-

splejším anebo škole odrostlým žákm poskytoval dalších vdo-
mostí k rolnictvu se vztahujících, jako pírodovdu, silozpyt, štpar-

ství a p[od.], totiž nad svj obligátní úkol co uitel národní školy,

tomu povoluje snm, aby se od zemského výboru podle své vy-

kázané v tom zásluhy a prospšnosti jisté odmny k povzbuzo-

vání snah uitelských udloval[o]. Dle toho, tuším, bude Vaše

pochybnost v té vci nyní objasnna.

Co se týká Vašnostina spisu u Rohrer v tisku se nalézají-

cího, nedošel mi ješt k rukoum. Tuším, že se p. Rohrer v ohlede

tom obrátil na hospodáskou spolenost, 4 která asi na nkoho jiného

se obrátila. Vzhledem na ctné Vaše nabídnutí, že byste mi ten spisek

dedikoval, 5 dkuju srden za laskavý tento úmysl, neiním však na

to žádný nárok, ano myslím, že by to samé spisu málo pomohlo,

naopak bylo by pak nesnadno nabízeti vnování pozdji nkomu
z tch pán hrabat nebo komu jinému. Co se týká otázky, zdali

by který z tch neb jiných kavalír statek neb dvr njaký k rol-

nicko-školským zámrm propjil, jak nkteí velmoži bohatí

v Cechách, nemohu Vám jinak sloužiti, než že oni jmenovaní

pánové nenáležejí mezi bohatjší a vtší velkostatkáe, tak že asi

mají ve svém postavení mnoho jiných dležitých zámr a úkol,
na nž jim dlužno obraceti jmní své. Nco jiného jsou Švarcen-

berkové, ar[c]ivojvoda Albert" a j., kteí nco takového už ve vlastním

interessu ku vychování si schopných úedník, služebníku svých,

podnikají. Naši Lichtensteinové a j., majíce i v jiných zemích

statk svých, tento podobný nedostatek práv na Morav mén
cítí. Tak asi to sob vysvtluji.

Rate tedy prozatím jenom hledt psobiti v oboru Vám
pístupném, se síly Vaše staí, a buíte pesvden, že Vám
radou ochotn a bez ohledu na njakou marnost vždy hoto\ budu

npomocným býti. S ím/ se vši utou zstávám

Váš upímný a oddaný Helzelet.

1 M(

tikovát r
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266.

J. Helcelet I. J. Hanušovi. Brno, 1864 ervenec 24.

Prosí za prominuti dlouhého odmlení. Peje Hanušovi
ozdraveni v Janských Lázních, kam za ním nehodlá. Teba šetiti.

Žádá za zprávu, pro Ctibor pi státní zkoušce neprošel. Stesk

na píznaky stái. D. Hanušova s Boženou v korrespondenci.

Neví, kde sám stráví prázdniny.

Originál. Praha. Museum král. eského. Bez adresy a bez podpisu.

V Brn 24. ervence 1864.

Tož, milý Hynku, nco ,nepochopitelného' jsi zkusil na svém

starém píteli! I já ovšem jsem se též divil tomu pi obdržení listu

Tvého, že totiž tak dlouho jsem byl nepsal, kdežto pece poádek
psaní byl na mn; jen že toho posledního už jsem si povdom
nebyl. Ml jsem já vždy tu vadu, že nemám smyslu pro míru

tekoucího asu, tak že nehledím-li na hodiny nebo do kalendáe,

nevím nikdy, mnoho-li asi asu od posledního momentu nkterého

asi uplynulo jest; a stáím takové vci ovšem ješt se vzmáhají,

tak že bývaje všelikými jinými zájmy zamstnán, vdl jsem sice,

že už notná mezera korrespondenci naši petrhla, toho ale pece

jsem netušil, že Ty oekáváš a právem oekávat smíš, petrhnutí

toho dlouhého zamlení se strany mé. Obdržev tedy arch Apologie

blázenství, 1 nikterak nevykládal jsem to za pobídku k ozvání se,

nýbrž dal jsem se chut a zvdav do tení; pijda pak na pásmo
nekorrigovaných chyb, namanulo se mi teprv, že snad oekáváš

a pro ušetení poštovného žádáš mlky pod kreicbantem, abych

to revidoval, což jsem tedy uinil. Shovj tedy, milý Hynku, keh-

kosti prázdné všeho zlého smyslu.

utrpení Tvém v osob své i v rodin byl jsem obdržel

Ctiborem známost, jakož i odjetí rekonvalenscent do Jiína

;

jenom vzhledem na Tebe byl jsem toho mínní, že s zimou ko-

nen pominulou dávno i pokušení Tvoje 2 T bylo opustilo. Nuže,

letos Tebe jako vloni mne posílají do lázní a lázeských hojení.

Peju k tomu pedevším pkných pohod a tuším i v tamjší

pírod a pihodilé spolenosti a v poklidu alkyonickém nalezneš

též dosti milé zábavy, jež by Ti lék ten píjemnjším uinila. Reflek-

toval jsem ovšem celé tyto dni, nemám-li i já tam toho hledati,

eho lovk tak rád v prázdninách užije ; ale jsou mi protivné

1 Viz list ís. 261. - Pakostnice, jíž Hanuš trpl.

32*
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odjaktživa ty životy a spolenosti lázeské i zkušenost loského
roku mne z toho náhledu nevyléila. Potom známf já ten kraj

(myslím totiž, že je to totožné s tím, co na mappách Johannes-

brunn 3 se nazývá); byl jsem tam za mého mlynáského vandro-

vání, 4
totiž za Trutnovem a za Frcjheitem nedaleko v bok od doliny,

která pod samou Snžku vede. Ale jsou mi to kraje nemilé v po-

rovnání s Alpami a pak ti Nmci zde v echách obráží mne tak

jako nmící echákové, kurgastové. Zkrátka, jmenuj to njakou
idiosynkrasií, ale všechna pvabnost, kterou mla a má myšlenka

delšího pobytí a obcování s Tebou, vyšinula se na vážkách vysoko

naprotiv pomyšlení na brzkou dlouhou chvíli a hnusnost vázanosti

na nemilé okolnosti ; a to vše teprv ne bez patrných útrat. Jest

se co báti želu — ,commisisse timet, quae mox mutare (írustra)

labore, tak uený Horác 5 znaí stáí, což na mne už navlas svdí.
Ty ovšem píšeš a rád se zmiuješ o mém bohatství ; ale já

nejlépe vím, že je to straka na vrb. To chodní plzn dle na

snmy slavné 6 má svou druhou stránku i notn žíravou, a co by

mn ješt zbývalo, k tomu se hlásí lané krkavata, dítky. Že mi

není dána zrunost kapitály ukládat a vydlávat, sám nejlépe

budeš znát, jenž za rok mnohem více vydláš, než mn z nkteré

stovky aneb i tisícky co z kapitálu úrok vyplývá. i mám hýiti

z kapitálu (á fond perdu) já, jenž kapitály ukládat neumí a otec

tech krkavat ? I to nejde, a jsem díve už leckterý penízek

prázdninami konsumoval. Nuž, smj se tomu neve i nesmj

;

není tch zbytk a pebytk, jak si rád myslíváš. Pomysli jen na

Ctibora, jehož co do šetení aspo poádným hospodáem nazvati

musím, ale co on hotových za rok spotebuje, kdežto msíc za

msícem utíká jako voda.

Nyní ad vocem Ctibor. Poslyš, nevíš-li už: zamítli ho pi
státní zkoušce, kterou na budoucí vclkonoc mže opakovat. Že

byl pilným, aspo v jeho zpsobu, vím ; nebyl lli na vclkonoc

letos doma, aby se ze študováni nevytrhoval, a zapíral se celý

rok už leckterou obtí. Ale tím hu, že neprošel; nebo to padá

takoka na stranu jeho nadanosti. - Že asi bez amary 7 by byl

Šastnji proklouzl, nebude celkem bez pravdpodobnosti vzhledem

ohannisbad mi. VU životopis vpedu a tu

Hunu. Episi li. 3, 168: Commisisse cavet, quod mox mutare ...

VU u

Podle citátu a vdem 7; i
> v Jungmatinovi slovníku s. :• plxe.

/v<> amaru na />r \ich Rochleder odepel eskému doktorandu

pi /



C. 266—267: 1864 ERVENEC 24— 1864 SRPEN 21. 501

na to, že Brinz 8 byl v zkušebné komisi. Rád bych vdl z pramene
nestrannjšího nco bližšího o této zkoušce Ctiborov a vbec,
jak asi se jeho schopnost vyvíjí a okazuje. Litoval bych, vru, ná-

kladu, kdybych ho ml nuzn na úadníka prosmýknout. Kdyby
Tebe náhoda s nkým z.e známých Tvých svedla aneb Ty jakkoliv

jinak mohl v té vci njakého svtla nabýt, uinil bys mi pevelmi
zavdk, kdybys mi k njaké pro mne tak dležité zpráv o Ctibo-

rovi a jeho zkoušce pomohl.

Tak to jest tedy mé nadlení pro letoší prázdniny. Zdraví

tlesné ješt prochází, pomlím o chrkání a kašlání, jak už to staí

dlají. Ale energie duchová, byla-li jaká, 'ta se tratí; pohodlí a

váhavost i pedantická zmenost v jednání vždy bytnjší potebou
pro zdraví a blahobyt se stávají, tak že celá povaha vždy víc

a více neruchomá, 9 anobrž arcikonservativná utkvívá.

Ty tedy pedevším hle si možného dkladného ozdravení

a tolikéž Ti ve všech lenech rodiny co nejsnažnj peju ; s Dorou
Božena korresponduje a vím tedy o ní, že jest statená a snaživá

professorka 10 a v tom samém i šastná.

Co se stane se mnou, zstanu-li doma i koupím-li si pece
za njaký levný pen[í]z pohled na zelené jezero nkteré, až potud

nevím, což jest ovšem symptoma dosti povážlivé. Už jsem byl

drobet rozkývaný, ta zpráva Ctiborova zase jaksi na mne psobila

jako koupel na kue; kídla mi schlípla. Bh to naprav. Dostal-li

bych se pece nkam a vdl-li bych, že jsi už z Krkonoš v Praze

nazpt, navrátil bych se k domovu pes Prahu, bych s Tebou
rozpásané rapporty zase obnovil. Nenechej m tedy celky bez

zpráv o sob.

267.

J. Helcelet I. J. Hanušovi. Tegernsee, 1864 srpen 21.

Touží po shledání s Hanušem v Praze. Zpráva o pobytu

v Tegernsee. Prosí za brzkou odpov.

Originál. Praha. Museum král. eského. Bez adresy a bez podpisu.

Tegernsee 21. srpna 1864.

Nuže, milý Hynku, od tchto barbarských beh vysílám Ti

tuto holubici vštnou, abys mi se ozval, jak se Ti daí v ln
8 Alois šlechtic Brinz (1820—1887), tehdy professor ímského práva na

universit pražské, politik a právnický spisovatel nmecký.
9 Nepohyblivá. ,u Na vyšší díví škole v Jiín 1863—1866.
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nymfy krkonošské 1
i abys mi dal návští, kdy asi samodk a bez

nemístného kvapu dorazíš do Prahy. Bylo-li by Ti jen ponkud blaze

jinde mimo Prahu, nechtl bych nikterak, abys pekvapil návrat

svj, a já bych pak pro letošek odekl se Prahy; nebo odsud

budu musit pes Mnichov (inclusive Nurnberg i exclusive) a eskou
západní dráhu Prahou vtší náklad i obt penžnou podstoupiti

nežli pi jízd zpíma, a jelikož peníze pro mne nejsou chimérou,

nerad bych je vydal nadarmo, a bude-li jich ješt stait, když

ješt dlouho zde pobudu. Piš tedy, jak s Tebou je a mžeme-li
se shledat v Praze snadno a bez romantiky, neb našinec umí
se odíkat i milých pedmt, nauiv se tomu.

Abych Ti zkrátka nastínil, jak žiju, slyš takto. Pršelo a prší

letos takka od 14 dní poád. Odjel jsem za pošmourného nebe

16. t. m. a letmo jel jsem Vídní a Salcburkem za dešt málo

petrženého pes tolika ek a potok alpských vesms rozvodnných.

Ve tvrtek (18. t. [m.]) dojel jsem veer sem na tyto rozkošné behy,
kdežto se mi líbí i za nebe zamraeného. Po chvílích dešf pece
se petrhne a tu sebe skromnjší procházka má svou velikou za-

jímavost pro onu primitivní bujnost vegetace a pro nanejvejš

malebnou ráznost zdejších dom, ježto s vznešenými akkordy

profil horských a s roztomilým kontrastem hladiny jezerní tvoí

nevyvážnou harmonii, které se nemohu do sytá nabažiti. A když

je nejhe a petrhne-li dešf jen na hodinku neb pl, sednu samo-
tinký na lo a hajdmo! ven na vn kišálovou hladinu jezera,

kdež mne ani bláto, ani prach nesužuje, a bych i zmokl prškou

drobet, tomu zde lovk tak navykne, že ho to hrub ani nedojímá.

Ovšem, kdyby se povyjasnilo, podstoupil bych rád nkterý výlet

do regií vyšších, aby moje obojživelnictví jezerní se petrhalo a

k ušlechtilejšímu celku se doplnilo.

Tak to tedy zkrátka zde; a u Tebe? Ty dešm hrub ne-

podléháš; Tvé koupele jsou Ti tak jak tak jisty. Hle jen, aby Ti

co nejzdárnji sloužily; ovšem lahodná procházka za pkného
poasí velmi dobe k úelu therapeutickému pispívá. Pedevším
piš mi tedy, teba zkrátka, ale hned, aby mne to psaní ješt

zde zastihlo; nebo déle, nežli peníze staí, nemohu zde pobýti,

a to, pohíchu, není tuze dlouho, zvlášt inam-li ješt tolika cesty

až do Prahy ped sebou. Piš jen Tegemsee (poste rest a n ti

vždy bývám na pošt samé.

Viz lis:
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V spchu, abych odjezd pošty nepomeškal, a v blahé nadji,

že nám snad bude popáno ústn si spolu pobesedovat, srden
T pozdravuju s drazným: Na zdar!

268.

J. Helcelet I. J. Hanušovi. Brno, 1864 zái 12.

Na dva listy nedostal odpovdi. Optná zpráva o pobytu

v Tegernsee. O zptné cest.

Originál. Praha. Museum král. eského. Bez adresy a bez podpisu.

V Brn 12. záije 1864.

Kde pak, milý Hynku, T najdu? a bohdajf, zdravého-li T
najdu? Nebo ztratila se mi Tvá stopa, an jsem Ti už dvoje psaní,

jedno do Prahy, okolo 8. srpna, 1 druhé do Johannisbadu, okolo

22. srpna psal, 2 a na žádné odpovdi neobdržel; nenašly-li i
nedošly-li Tebe? i co by Ti bylo pekáželo odepsat? Nechaje

zatím stranou možnost, že bys byl odepsati nemohl, v blaho-

ví, že se ta hádanka, jako už mnohá v život našem, prostiky

rozluští, pouštím tento 3. list za Tebou jako otec Noe z KOKT^ero^

svého ptáky na výzvdy, a doufaje pevn, že se s Tebou nemine,

piložím krátký rapport o mém letoším zdravotném i prázdnin-

ském výletu.

Jak jsem ve svém výše uvedeném listu asi ze dne 8. srpna

Tob byl oznámil, že má obzvláštní touha po mladistvjší pírod
(jakož vbec starší mladosti prý vtší cenu pipisují nežli mladí,

jižto i se starší pírodou zavdk berou, jen když píroda jest) a

má houževnost penžná, která na nejisto sázeti mi nedovoluje,

a má povážlivost, která nad vše želu se bojí (commisisse timet

etc.),
3 mne pimla odíci se pro tenkrát vábivé píležitosti obcovati

s Tebou v Johannesbad. Pustil jsem se dne 16. srpna, a jeda

ovšem ne rychlými tahy, nýbrž ordinarními, a to v 3. tíd s ná-

rodem, dojel jsem 18. do Tegernsee v království bavorském. Tam
jsem zstal do 29. a trávil jsem v tiché kontemplací veslováním

po lahodné hladin jezerní a slézáním hor a salaší, vodopád a

pkných prospekt, ne do sytá sice, ale do ukojení touhy. as
nebyl ovšem stálý, ale ob den pece byla pohoda a ve dni i deštivé

1 Nedochováno. - Viz list ís. 267 ze dne 21. srpna.
8 Viz citát z Horáce v list cis. 266.
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bylo vždy možná ulovit nejednu hodinu ku plavení po jezee.

Tak jsem denn, dkladn na tle unaven a na mysli pozabavován,

klesl do lože sladkého spaní a nemilou úvahou bylo toliko v-
domí, že to mže jen na krátký as trvat, že jsem tak neudlal

už vloni a že to není spojeno i s Tvou pítomností, což by tém
už bylo pílišné blaho pro smrtedlníka bývalo. Popisovat nebudu.

Jest to tžká vc, pérem takovou bohatost vnad popisovat, jako

jest kistallové horské jezero, s bohatou dokola scenerií svžích

profil hor, bujnou vegetací pažití a les, kypcí život vní
tekoucích potok tu po keménkách laškujících, tam pes skalná

bradla neohrožen a neúnavn se ítících; k tomu komfort valn
dostatený, ceny levné, pivo — ! odpus mi dalšího dráždní Tvé

fantasie a mých reminiscencí; dost! Když jsem unaven od veslování,

v l
li \2 h[od.] zasedl do ,Bierstúble' v k[rálovském] zámeckém pivo-

vae a holka neptajíc se postavila smetankou kypcí granát bavor-

ský pede mne, tu jsem denn zpomnl na Tebe, jaký asi Tob
zavdávají lék tam daleko za tolika ekami ; mn však celý vir vcí

rozumných a nerozumných na svt splynul v jednu jasnou har-

monii ,v dur 1

,
jakmile jsem zakusil toho blahého toku v útrobách

svých.

Ty se snad u - i posmíváš, že líím pedpojat, což bych

ani za neštstí nepovažoval; ale myslím, že je co do hmotné po-

vahy takový rozdíl mezi zde a tam, že jsem si asto povídal

:

,Štstí jest, že to u nás nevdí, a tomu, kdo jim to povídá, neví,
jak tam je, jinak by se museli zarmoutit nad losem svým, co by

bylo tak daremné, jak nemoudré. 4 Komu bohové naštdili mladosti,

af se jí kochá; a koho obdaili vdoucností a zralosti starých let,

necha se blahým cítí v tomto labyrinte bludu a svtla, naleznuv

tichého místeka, pohodlného dlouhovkým zvykem.

Abych ukonil zprávu svou. Dne 21. neb 22. srpna psal jsem

Ti, abys mi odpovdl, jak se Ti daí a budeš-li prvního záije

u/ v Praze. Odpovd Tvá nepišla a já, boje se velkého nákladu

v hotovém stíbe na jízdu takovým oklikem pes Mnich

Prahu, nemaje ani jistoty. - Tebou shledám, pustil jsem se

tOUtOUŽ cestou, kterou jsem pijel, nazpt, jenom s tím

variantem, že jsem z Lince ploul po Dunaji, avšak jen .

Korneuburgu, kdežto jsem namísto Vídn penocoval, a obejda

takto tuto, jel jsem ráno po Stokeravské železnici do Noru!-

modtud dom do Brna, kam. jsem dne L záije šastn dojel.

Dobe-li poítám, vydal jsem ral .1., mezi nimiž
i

zlatek rakouských stíbrných. Zlatku rakouskou stíbrnou I
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tam za 1 f. 10 kr. jihonmeckého ísla, za bankovku jen stíží dají

1 zl., anobrž jen 58—59 kr. jihon[meckého] ísla.

Tolik tedy o mn. Nyní pede vším ostatním kladu Ti na

srdce, abys mi dal znamení života a vysvtlil mi záhadné Tvé

mlení na dva mé listy; peju od srdce, aby zpráva Tvá obsahovala

milou novinku o Tvém co možná dkladném okáni i abysi, jak

sis pál, byl vskutku omladl jak náleží a na MHoraa jrfcTa.

269.

J. Helcelet I. J. Hanušovi. Brno, 1864 záí 25.

Lituje, že se neshledali i že se Hanuš nevaln zotavil.

Pochyby o úspchu zamýšleného Zeitschrift fiir bóhmische Lite-

raturgeschichte. O svobod mínni v eské spolenosti nauk.

Originál. Praha. Museum král. eského. Bez adresy a bez podpisu.

V Brn 25. záí 1864.

Obsah Tvého psaníka, datovaného ze dne sv. Ludmily, 1

podalo mi tedy po dlouhém petržení naší korrespondence, milý

Hynku, zase nitku i paprsek svtla k orientování se v labyrintu

našich prázdninských osud. Celou spletenici natropilo nedodání

Tob mého dopisu ze sklonku ervence, 2 v nmž jsem Ti nejenom

oznamoval, že, pouštje mimo sebe vábivou jinak myšlenku cesty

k Tob do Krkonoš a nemoha odolati obzvlášt toužebnému tahu

po svžejší a mladistvjší i veliejší krajin, kdež i svou dkladnou

neznámostí všeho lidu, host jak domácích, úplnjší ineognito a ne-

kalenjší svobodu a neodvislost ,ut prisca gens mortalium' jsem si

sml slibovati, ehož všeho od známé mi krajiny krkonošské jsem

u veliké pochybnosti ml, že, pravím, Tegernsee jsem si k tomu

konci obral a že do pl srpna z domu neodjedu, nýbrž v nmž
jsem Ti též psal, abys mi ješt bu z Prahy aneb z Janské Lázn
ped mým odjezdem do Brna psal, kdy asi z Lázní odjedeš a

hned-li i kdy do Prahy se vrátíš. Divil jsem se ovšem nedochá-

zení Tvého psaní, ano obával jsem se, aby pohoršení se Tvé

nemoci aneb jiné pohoršení toho pekážkou nebylo. Psal jsem

tedy potom z Tegernsee, které psaní jsi ovšem, ale po takové

zacházce obdržel, že Tvá hned vypravená odpov už m v Tegern-

1 16. zái.
2 List is. 266 i snad nezachovaný srpnový, o nmž zmínka v liste

pedešlém.
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see nezastala. A tak tedy pro letošek je veta po naší schzi; a
jedno- nebo dvoudenní v Praze by nám sotva byla zadost uinila.

Nuž, nyní je na plá pozd, po druhé se nám to, bohdejf, po-

vede lépe.

Pedevším ostatn lituju, že Ty jsi i co do vlastního tla

z nákladu na svou rekreaci i kúru tak nevaln nakoistil. Bylo

a jest ovšem toto léto co do povtrnosti pravý etz zlé vle
atmosférních daemon, ut ita dicam, do kteréhož lépe než naše

hellenisující filosofie svdí tak drobet onen náhled jakéhosi ná-

rodu kamatského i ostjackého, ježto považují nejvyšší bytnost

za zlovolnou, která všude na lovka zkázu nastražuje: tu zimu,

tam sucho ; tu hlubokou vodu, tam srázné kopce ; zlost živlu,

dravost zve, hlad, nemoci atd., kterýmžto nehodám lze lovkovi
jen lstí, stateností a moudrostí ujíti. Hle tedy, milý Hynku,

pedevším jenom klidnou mysl zachovati, vždy post nubila Phoebus

tuším pece zase zasvitne. Mohu si ostatn dobe vyobraziti ty

hrzy, které ze zedník, natra a bab cídících a drhnoucích na

lovka jdou ; tuším též, že i z literárných aprílových pršek a pe-
hánk, o jakýchž jsem strany Vocela 3 ponkud zaslechl, Ti lecjaká,

dobrého žaloudka potebující sekkatura pochází : ale což naplat.

Ostjak i Kamadal brání se proti mrazu kožichem a protiv dešti,

nemúže-li juž mu ujíti, tím, že na mokrotu a slotu nedbá a jí

mužn vzdoruje. Zatím obzvlášt peju, aby se Ti Laura a dítky

z Jitína pozdravené a posilnné domu vrátily, ímž i v dom
pohodlí a blaho nastane a tak i Tvým potebám lépe vy-

hovno bude. Ostatn vystíhej a varuj se prozeteln a opatrn

jako Ostjak léek a osidel v knihovn na Tvé zdraví nastražených,

nebo zdravému pece jenom jest lehko se ledaemu smáti, na co

chorý stíží zakleti si toliko dovede.

Co se týká ,Zeitschrift fr bohm[ische] Literaturgeschichte',4

nalézám i já stejnou poloviku užitku s Koberem, jak píšeš,

3 J. I:. Vocel vydal :• Památkách archaeologických sv, IV (1860) Miniatury

passionalu abatyše Kunhuty : roku 1312, naei Hanuš ;• Uené spoL

2 íjna 1863 (Sitzungsberichte 1863, 11. str. 26 ou kritiku spisu

Kritické poznámky Ign. ./. Hanuše k dosavadním ndhledn tu a minia-

turách tak zvaného .passionalu Kunhutina' dcery Otakara II. od roku 1312.

iKrok 1865, str. 101 n. a 180 n.) Vocel pak IS. dubna 1864 etl

nosil odpovéd na tuto kritiku: .Odpovéd prof. / /' Vocela na Kritickr

mky IgfL .1 Hanuše k dosavadním náhledm o textu a miniaturách tak

ndlu Kunhuty, dcery Otakara II r. /

7 n.
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jakožto výminku pro Tebe nevelmi slibnou po nkolika let; nebo
ml by se duch vlasteneckých sloup už o tolik býti zkrotiti a

zušlechtiti, že by soení na zpsob onoho za asu Kritických List 5

mlo pokoj dáti. Doba se mi zdá co do literatury takové dosti

nesnadná ; a nechtl bych zrazovat naprosto, eho asi tam v Praze

lépe znáte, než my zde v zákoutí. Jen abys místo ovoce nevlezl

do šípk a do trní.

O svobod vdy a hlásání jí vzhledem na Tvé zprávy, které

jsi o Uené spolenosti onehdy mi sdlil, 6 nechci ani mluvit.

,Wissen ist Kraf; tuto poslední ale nepejeme leckomu, kdož by

mohl i na opposici se odvážiti. Jenom, prosím T, Hynku, nemrzet

se! To nic nespomže a bláhovému škodí; když juž je nutno

,ekati', bývá nejlépe smáti se. Smjme se tedy; a mžeš-li, dej

mi o tom i njakou zprávu, abych nemusil Tebe si déle smutného

i nemocného mysliti, než by to, pohíchu, vskutku pravda byla.

U mne a rodiny mé co do zdraví letos to prochází. Ctibor

musí ovšem do Prahy pro opakování stát[ní] zkoušky ped veliko-

noci. Odjede v brzku; dlá mi starost, jak a co asi z nho se

uiní. Škoda náklad, mly-li by marné býti. Bu zdráv

!

270.

J. Helcelet I. J. Hanušovi. [Brno], 1864 listopad 2.

Dkuje za poslané Encomium moriae a Nástin slohovdy.

Mrzí se nad slohovým materialismem doby. O druhém vydáni

Jungmannova slovnika. Doufá, že je Hanuš zdráv. Baví se

Schoppenhauerem. Strážce jazyka eského a oistec všeslovanský:

planina, tra.

Originál. Praha. Museum král. eského. Bez adresy a bez podpisu.

Na dušiky 1864.

Obdržel jsem, milý Hynku, dlouho oekávané Bláznovství 1

i se Slohovdou 2 vdn, ale pálilo m to jako to evangelické

uhlí na hlav nepítelov shromáždné, že jsi zasílaje dar i po-

'' Kritische Blátter ve sporu se Zapem a Nebeským v r. 1858.

8 Asi rozpor s J. Er. Vocelem.

1 Viz list 261.

: Xástin sloho-vdy ili stylistiky. Nakreslil co kritiku a theorii Ignác

Jan Hanuš. Praha, 1864. Viz list ís. 271.
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štovné frankoval. Nezbývá mi, než pokorn odvtit na to : ,Zaplaf

pánbh na tisíckrát', což by tuším v úspchu obchodním práv
asi stailo. Zajímavý mn bude obojí spis, a krom homoopathi-

ckého úinku ,moriae' (t. similia similibus) tším se zvlášt na

Slohovdu práv pro ty ástky, které obyejn by se ve slobovd
nehledaly. Slohu ovšem abych se ješt nauil, juž netroufám;

nebo tžko- a v mých letech naprosto ne-vyhojitelná chyba jest

pirozená, jižto nevím i depyéia ili oaepyeta nazvati, dle které

si mysliti bez slov více než robiti, tvoiti myšlenku si libuju pro

druhého, nejradji ješt pro tak shovívavého pítele, jako jsi Ty,

milý Hynku, který tak bystrým vtipem myšlence mé vstíc cho-

díváš a co sokratická ua'ta 3 polouzrozené na svtlo pomáháš. Tak

tedy ovšem, kdybychom mohli ješt astji pospolu obcovat a

zableskla-li by se mi nkdy myšleneka v mozku, mohl bys se

jí, jako v Athénách v hrnci odloženého dcka, ujati a njak ji

svou slohovou energií mezi lidi uvést, aby plan neutuchla.

Jestliže krása jest duch vtlený á slovo tlem myšlenky, tož

podle své individuálnosti peasto zastenávám nad linguistickým

(i slohovým) materialismem doby naší, která ve filologickém

ohledu bezlítostn pestrokvté luka na zemáky zorává a kištálové

vody kyklopickou ohromností vysušuje, žijíc pouhým chlebem,

a o tom, co jest nad nj, nemohoutná, ani tušení, ani choutky

nemajíc. Rád bych nkdy za tonoucím slovem do vody skoil, bych

ho spasil, ale heroismus okamžitý Curtia za našich dn juž nemá
v sob tch zázraných následku, kdež se jedná o komunistické

sobectví, ježto užije, co mže, a dosáhne, co ani v zámru jeho

nebylo. Vidím i mním zíti, co se dje, a nikoliv necht proudu

zastavovati, dílem se v ním kochám, dílem se mu uhýbám; ne-

toužiti však za tím, co bez citu [s] sebou unáší, nemohu a nedovedu.

Budou te vydávati znovu Jungmannuv slovník ;

4 obávám se.

že toho uiní s prúmyslnou pýchou, elegancí — a bezohledností.

Kdeže se jim dostane svdomitosti Grimma,8 aby \ myopii, úzkost;

ských ulic zpsobenou, ;i netušíce a nerozumjíce hojnosti

pírody záhradebné, uepochovali pod dlažbu Sosáckého obzoru,

co by lepší budoucnosti i hodno i schopno bylo. V 2. v

:i porodu.

' K druhému vyddttl Slovníku ';<). /id i-

pedplatil ttlm, rudo

Jakub Qrlmm il
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Jungmanna mla by se zrcadlit širosvtlá hladina všech náeí
slovanských (aspo év Ttapsvtteoi), jak po smrti Jungmannov až

podnes aspo v lexikálních dílech mhlou obzoru probeskuje.

Ped Prahou v tomto jako v mnohém ohledu mám opravdivý

strach; ,vždy nad ni není!'

Ale hoj ! jakým Ti to dnes slohem píšu ? Ne lépe-li by bylo

nechat myšlenek v tajuplném ln mozkovém než vytrhnout je po

ástkách a nepimeným i nedostateným tlesným apparátem

slov per abortum na svtlo? V nmé pírod jest to sice ádný a

nepetržený proces, že se poád rodí, co mže, a už je to k svt[u]

i nic, ale v íši svobody jest to zjev pathologický. Shovj tedy

po pátelsku.

Data v Tvém psaní obsažená vzhledem na rodinu Tvou pijal

jsem u vdnou vdomost ; o zdraví Tvém tam nenalézaje dat

protivných, vykládám si to na dobrou stranu. Tak též to stojí u

mne a se mnou, ovšem s náležitým ohledem na skromnost, aby

se Nemesis nevyškádlila.

Namísto specimina obyejn pidávaného, tak zvaných amoe-

nitates philologicae, jde dnes mimo zde píloha, 6 o které mžeš,
libo-li, íci ,Ne sutor ultra crepidam;' nebude to škodit mezi námi.

Upustil jsem od myšlenky s podobným do ,Strážce jazyka' v Be-

sed' 7 se pokusiti, aby snad petrhnouti ponkud vandalismus

našich skribent. 8 Než do Strážce jazyka jest to nad obsah pro-

gramu listu a do spisu vdetjšího mine se to dílem s obecenstvem,

kterému to svdí, dílem nedostává se mi toho vdeckého brnní

pro takové rejdišt. Vale et fave!

[Do listu vložen jest lístek tohoto obsahu:]

Poslal mi knhkupec na podívanou Arthur Schoppenhauers

Handschriftlicher Nachlafi, Fragmente, Aphorismen etc. etc.

Prohlížeje to bez rozezání, bavím se tím dosti živ; jinak

jest to za pouhou zábavu za 4 zl. píliš drahé. Náhodou-li mi

brzo odepíšeš a zpomeneš-li na to, co pak ,in quatro parole' ad

v[ocem] Schoppenhauer bys mi ekl?

,; Následuje zde pod nadpisem : Strážce jazyka a oistec všeslovanský.

' Beseda. Redaktor Fr. O. Mikeš. Praha, 1863—1864.

Výšin z vazby.

1 Zde mínn spis: Aus Arthur Schopenhauers handschriftlichem Nachlaú.

Herausgegeben von Jal. Frauenstádt. Leipzig, 1864.
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Strážce jazyka eského a oistec všeslovanský.

(,Možná-li mysliti bez slov', rozbíráno a zodpovídáno Tebou,

píteli, s obvyklou filosofickou bystrotou; 1
i já mám za to, že jest to

ovšem možná, maje toho patrný dkaz v tom, že se zvlášt u nás,

jakož i v neblahých dobách u jiných národ myslívá navzdor slovm,
totiž užívajíc dobrých slov ve smyslu rozumu jejich odporném.

Nebudu zde rozbírat rozdíl ceny, jaký jest mezi slovem náhle

i náhodou zvoleným, jehožto smysl tená neb poslucha, bohdejf,

pece njak uhodne, a slovem starého organického pvodu a histo-

rické, legitimn hodnoty. Náhlých ková nových slov pece bych ne-

pesvdil; kdo však mají citu i svdomí filologického, budou si

vážiti vždy dobré organické ei mluvících výše nad takoka
telegrafování ubohých hluchonmých a nadobro mi pisvdí, že

mezi kolika eskými výrazy pro jeden pojem vždy tomu slovu
náleží pednost, jemužto tento význam už organicky
pináleží, tak že jest i starší naší eštin i jiným i
všem ostatním slovanským náeím srozumitelný. Kdyby
byl strážce kmene slovanského ustehl jazyka jeho ve smyslu tomto,

užívali bychom snáze vzájemn literatur slovanských mezi sebou

;

slova stejná mla by i význam stejný a rozdílná eufonie zvuku

téhož slova jist málo by nám pekážela.)

I. ,U rodné planiny' tak a podobn teme v novoe-
spisech; jest to dokonalý protimluv a planina v tom smyslu

velmi zbytený latinismus. Planý (polsk. pronny), plá, pláka
(pfonka) znamená naskrz protivu užitené úrodnosti; plané jsou

stromy lesní a neštpované, nedávajíce užitených plodu; taktéž

planá tráva, planá (neúrodná) pda a p.

ii.uiihhj (planina, fywc, mnns Miklosfich]) jest na celém jihu

slovanský název hor alpských (Alpes), podobn asi jak slovensky

,hola' (t. holá, nikoliv ,hole' Jungm.) vrch tak vysoký, že už nieho,

ani lesu nerodí, anebo po srbsky .planina1

jest hora pustá,

neobydlená; a zafná-li pak teprv Hájek,8 po latiusku vycepovaný,

bráti plá, planina a snad po eském i Poláci ptonia, ve smyslu

roviny dle latinského planu s, planí ties, neodolali vždy ješt

duchu .i smyslu slovanskému a užívali toho jen pro roviny plané,

pusté, nevzdlané. Plá ve smyslu rovina nemá v slovans

jazycích ani dost matného korinka i jsout úrodné planiny

ty ili stillstiky. IV. Je- li m
mluv; II.
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kiklavý protimluv. Dlužno tedy mluviti: úrodné rovn aneb

roviny a bude Vám bez závady a dvojsmyslu rozumti nejen

každý echoslovan, nýbrž i každý jiný Slovan na jihu i na východu.

II. Tra bere šmahem novoeština úední i neúední za n-
mecké Strecke, a, pohíchu, nevelmi šastn. Neškodnji íkají

naši dlníci na železných drahách ,štreka' dle nmeckého jako

,lokomotif podle románského, nekazíce aspo zneužíváním smysl

dobrého eského slova.

Tra jest téhož koene jako ,tráva' (rpov*TH, xpé<pea>, nutrire;

TpaBHTH, oneurihu, vesci Miklos.) a odpovídá snad nmeckému
Matte, Gras- u. Weideschlag od[er] Koppel; i srbské ,tratina' jest

naprosto trávník, pažif, místo hustou drobnou trávou porostlé.

V dobách starých, kdežto se ješt stídav pda úhorem za pastvu

(v Jihonmecku jest trat f. tolik co úhor, ulehlé; ,in trat liegen

ácker, die der viehtrift offen stehen' Grimm lexic. v. Dreisch) a

zoráním na nivu potebovala, vzalo znenáhla slovo tra na sebe

význam nivy (vetdg), jejž veškeré Slovanstvo zná a jenž pvodn
upravený a oziminou zasetý úhor znamená, 3 nyní však se bere

jako ,role' slovo to, jehož ostatní Slované neznají, vyjma snad srbské

,ral' (ko. pjjo, radlo), jež znamená tolik co naše Jitro', t. toliký

výmr zem, kolik možná za jistý as (den) zorati. Traf, tratina

nemže tedy pojem abstraktny ,štreky' znamenati. Ješt kdyby toho

Srbové, sousedé Vlach, takto užívali, mlo by to smysl prostedkem

vlaského tratto (tractus); ale neužívají. U nás jest to ist z po-

vtí ulapeno.

Jak tedy vyjáditi po esku nmecké slovo ,Strecke'? Nuže,

beze všech novot páslo, táslo i tí si o, kteréžto troje jest

vše jedno; pro nás snad nejvhodnjší páslo. Toto trojí, všem tém
slovanským náeím známé a ponkud i v rozliném smyslu brávané,

vlastn však pece jediné, a rzn znjící slovo pochází snad od

koene pes, rez, iip-ksi*, b-hp. super, np-ks-w, dtá, per [Miklosich) a

znamená vbec peskok i mezeru od jednoho stálého k druhému.

npACAO 4
(fiuitfMc, gradus, Miklosich), npacjio rusky, przejslo polsky,

páslo esky, prostor mezi jedním a druhým sloupem i kolem

: ,Srovn. Neživí pole, ale niva. Rfušky/ : He no.ie KopMiirh. miisa. e-
lakfovského/ Mudrfoslovi/. Xziog dAeš-tápj], -atoio, iunjAýntpa. Hesiod. 'Epya

fa'.J
í

tiftepau' fPozn. Helceletova.]

* ,Známf já nesnáz zvukosloveckou spojiti * a * v jedno; avšak souvisí

pece iip-ka-k i qp-ka-k s rhinesmem v -úpa, xépag, -sou, i trans (tak zase

proti dosavadním pravidlm "k v složeních se mní v o (provléci, prostiti

na místo pevléci a pestíti etcj' fPozn. Helceletova./
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plotním, intervallum i[d] e[st] inter vallos, Fach (srov. skladbou

a významem obdobné transtrum), np^cAC (ayxoc, vallis) vlastn

zahbí v lokti, mezi ramenem a pedloktím, sp-kc-xc (oafóc, lumbus

Miklosich), tíslo esk[y] = lno, pubesJungmann, vlastn zahbí mezi

stehnem a bichem, jakož i u Vacerada" eresla (pl.), inguen (Leiste).

I latinské inguen ko. iv a yjím,. má ten význam slabiny bišní i lépe

tísla, Leiste, jakož i penesen na rostliny význam úžlabíka, Blatt-

achsel. Výr v tíslech, bubo (Leistendriiselbeule) Sal. rkp. u Jung-

mann[a]. Že však vše tyto zvuky i ve smyslu Strecke jsou u nás

v dávném užívání, doklad toho viz Jungmannúv slovník pi slovech

tíslo, táslo, páslo, hojné píklady ze starších spisovatel:

,tím tí šlem od Koší až k Brusce'; ,okolo Malešic od Prahy

nedaleko, a tím tra šlem'; ,v tom ve všem pasle nižádný

lovk nebydlil jest' etc.
6

271.

J. Helcelet I. J. Hanušovi. [Brno], 1865 únor 17.

Úsudek o Encomium moriae i Nástinu slohovdy. Jazyko-

zpytné drobnosti: Bambasovo odvozováni Slovanv od slunce:

hanácký pídech; pobýti; rzný — rozliný; mna; postaveni

adjektiva; tra. O rodin a Bratránkovi.

Originál. Praha. Museum král. eského. Bez adresy a bez podpisu.

17. února 1865.

Zdá se mi, milý Hynku, že jsem byl já, jenž jsem psal na-

posledy Tob; píšu však zase, ponvadž maje arrešt pro chrapot

a jakýsi katarrli tuším ješt ne smrtelný, nemnim, že bych se lépe

zabavil, než zabývaje se v mysli s Tebou. Posledn psal jsem Ti

jen na dkaz, že jsem vdn obdržel poslané mi laskav knihy

Chválu bláznovství 1
a Slohovdu ;- dnes mohu Ti sdliti, ne-li

úsudek, ale dojem z nich, když jsem je peetl.

etl jsem drobet dlouho a petrhovan, ale zvláš Slohovdu

s velikým interessem. Chvála bláznovství] na mne porad psobila

V ten zpsob, že jsem si myslil, latinský originál musí býti mnohem
elegantnjší .1 pernjší; p. limby z Jelení jest celkem ten soused-

OSák, svdomitý dobrák, avšak ponkud horninu .my, j.ik to

byli tuším naši staí husité .1 snad ti staí reformátorovi

\\., nim.
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rové vbec a jak se ješt podnes našinci snadn ukazují, když se

do neho zažerou; Hrubý pekladatel Erasma ! To je, jak když

si chce nkdo po njakém maškarném plesu u nás neb ve venkov-

ském msteku pedstavovati asi karneval benátský aneb dionysskou

pompu neb slavnost v antických Athénách; zajímá nás pi tení

nejvíce to, že iníme známost s p. Hrubým, ponvadž z jeho

doby málo známosti máme. Dojem, jaký inil Erasmus sám na

dobu svou, poznali bychom lépe, kdybychom etli originál sám;

proež úvod Tvj mne z celé knížky tém nejvíc zajímal.

Jiný a onaejší byl pro mne dojem a zájem Tvé Sloh o vdy.
Jest to knížka neveliká, ale tak struná, praegnantná, že juž pro

hloubku a bohatost vcí v ní obsažených jen po mále jsem etl,

nalézaje tam co krok tolik i nového i dmyslného. Litoval jsem

xoliko, že pedmt svj tak jaksi zkrátka pebírá, nucena pi nej-

zajímavjší vci na prameny vzdálenjší poukazovati; ano, nkdy
se mi zdálo, že jaksi jen s humoristickou lehkovážností s tím a

oním zahrává, jako spojením slova hrdý a nádherný. Vbec
linguistická ást více mne podráždila než upokojila a nesmím se

ani na ni vytasiti, ponvadž jsem vlastn v tom oboru idiota neb

nedostateen ; avšak každou chvíli se mi zdálo, jako by mezi

filologií sem tam prokmitl njaký kollarismus. Ale piznávám se,

že tu nejsem tanti, abych se sml do toho pustiti, a dokonce

písemn. Jesti to vbec pole plzké i kluzké ta linguistika, kdež

nejgeniálnjší úspch tsn s omylem smšným neb s ideou íixou

se dotýká, jako panu Bambasu asi se vede v pekladu Mišeletova

Sv. písma lovenstva, 3 kdež odvádje Slovany od Slnce má:

Sol (cka-) ckANMie, tedy Solóv = vlast slunená, ergo Solovan

neb Stlovan . . . quod erat demonstr[andum] a m[n.] j.

Jedno jenom bych si pál poznamenat jménem hanáckého

dialektu, v Praze velmi asto z neznalosti citovaného. Hanácký
(a vbec moravský, kde ho mají) pídech H nikdy ped o se

nestaví, nýbrž ped u, na o seslabené. Jako /zoml m. uml,
hohlí m. uhlí, holi a m. ulice a t. p.; ale nikdy hosel, holovo,

hoko namísto osel, olovo, oko, které v hanáckém zstanou
bez pídechu, kde však na Morav by tu pišel pídech, bude vždy

jen F t. v. : vosel, volovo, voko. Proež //olomouc nepovstalo

z Olomouc, ježto by, mlo-li by pídechu míti, muselo Volomouc

' Julius Michelet (1798—1874), historik a politik francouzský. Jeho Bible

de l'humanit pod titulem Svaté písmo lovenstva (Praha, 1865) peložil

Václ. Bambas (1822—1904), známý peklady sensaních román a fantastickými

spisy z jazykovdy. Bambasv dodavek jest v pekladu na str. Vlil.—IX.
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zníti; a takto zstane psaní Olomouc vždycky jen ješt pode-

zelé, af ho píšou všickni cizí; nebo domácím sluje Holomouc.

Pi tení Tvé Slohovdy nejednou jsem si povídal, kdybych byl

býval u Tebe, když se tiskla, že by mnohé místo v ní asi se bylo

zmnilo, pro které asi nevelmi laskav od kritiky uvítána bude.

Divnof, navzdor Tvé rozsáhlé známosti jazykové, nkteré po-

klesky lexikáln a gramatikálné i pedsudky vždy ješt T ne-

opouštjí. Nezazlíš mi, když, a je už pozd, nkteré zde uvedu.

Pobýti nešastn vždy a vždy bereš místo zstati, což ne-

možno. Pobýti znamená na chvíli i na as býti, pomeškati. Viz

Jungmann. Nikdy však nelze íci : to, ono pobude hádkou uených,

míníš-li vyjáditi m a nebit, ne však aliquantisper durabit

vel morabitur. A to máš nekonen a poád místo zstane,
ano i pobývá místo zstává.

Druhá, a netoliká ostuda jest rzný namísto rozliný a

rozmanitý a rozdílný, což každé jest nco jiného; rzný vztahuje

se na místo, kde? seorsim; nikoli na zpsob, jak qualis; nemá

se tedy bráti pro verschieden a tuším i nebere se. Mínní rzná
vci rzné nejsou opiniones, res variae, nýbrž discrepantes, dis-

paratae, separatae ; tuším, že nkdy jako per tropm mohlo by

se užíti rzný pro rozliný; poád toho užívati však je jaksi

nucené, affektované; v ohledu vdeckém pak chybné, anobrž asto

nesmyslné.

Toho tedy prosím, bys se varoval ; to jsou vady principiáln,

systematické, nebo jdou celou knihou jako ervená ni a každým

jazyka znalým tenáem pokaždé šklubnou. Jinakých lapsus styli

nalézá se ješt leckde v knize, ježto by pro druhé vydání 4 by se

musily vymýtit. Zde to však nejde, ponvadž by sem tam bez

kontroverse možná nebylo a list by se stal knihou. Na p. m.

se vždy a napoád Wcchsel peložiti mnou? Já pochybuju;

mna, mniti mají tuším smysl durativni das Wechseln, stetes

Ándern, mna Wflhrung, Scheidemunze, mniti se schillem ; i latin-

ské mutatio mén se užívá než com-, per-mutatío, I

a p[od.j, když to má znamenat íait accompli, pertectum, lépe bude

užíti starého zmna, pe-, pro-mna a p|od].

Dále: pravidelné stojí adjectivum ped substantivem.
Nenamítej, že musím naped vc vdt, mám-li jí pidati njakou
vlastnost; ti> bych musil pi pétislabiném slov také asto po-

slední slabiku naped vdt, abych první rozuml.
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To hlas mluvící a toucí vše spojí v jedno. Kdykoliv pijde

adjektivum vzadu, musí tomu býti zvláštní píina ; a není-li jí,

jesti to affektace, rušící tichého, klidného pojímání pednesené
myšlenky, zvláštn v písm, kde nemohu uhodnout, jak podivín-

sky bys asi mluv hlasem operoval. Kdyby pravda bylo, že by

lovk vždy naped musil anebo si pál substantiv ped adjektivem

slyšet, aby vdl, komu a emu jakou vlastnost pidati má, nebylo

by ani možná, by v nmin musilo vždy, jako musí, adjektivum

ped substantivem státi. Neklamejme se tedy; i u nás obyejn místo

adjektiva jest ped substantivem. Jak je nazad stavím, což v eštin
ovšem mohu, za substantivem, jesti to jakási neobyejná demon-
strace, která zvláštní pozornost na sebe vábí, zvláštní draz psobí.

iním-li toho však, aniž by toho poteba aneb i úmysl mj byl,

arfektuju a pekážím i vadím posluchai i tenái v nerušeném

pojímání mé myšlenky. V Slohovd nalezneš drsných míst, které

teprva po druhé musím peísti, abych uhodl, co míníš, ježto by

napravením chybného místa adjektiva znamenit snadnosti získaly;

ve vdeckém abstrusnjším slohu, kdež 2—3 adjektiva, každé

v jiném pomru, k jednomu substantivu náleží, na tomto zachování

pravidla tuším mnoho záleženo jest.

Než nechci-li psáti knihu, musím pestati, a to tím více, po-

nvadž jsem nepoznaoval si hned pi tení dsledn, co se mi

namátlo, ímž bych byl nyní mohl asi podati úplnji ta místa,

která bys mohl ješt jednou na váhy aneb pod pilník vzíti. Vím
ale pedobe, že takto písemn Tvou trplivost na pátelský skipec

beru, kdežto ústn, kdybych denn T mohl vidti a Tob sdliti,

co mne pi tení obrazilo nebo napadlo, mohlo by to býti zábavou

tuším nkdy ne bezprospšnou. Toho však vz, že nikdy neza-

pomínám, že o mnoho leheji jest kárati a vytýkati než sám lépe uiniti.

Ostatn stran mého posledního dopisu o slovech tra a

p así o, táslo, tí si o, nedomnívej se, že oekávám, abys mi

dvodn ukázal omyl mj, nebo abys to pijal co autoritu; za-

chovej bože! Nahlížímf já už sám, že od Hp-kaiv a np-k3Tv nelze

tak z nieho nic odvoditi substantiva na -c,\c ano i -^c,\o; po-

všimnutí hodno ale, že eské tí si o u Jungmanna zahrnuje v sob
npHvCAO (eresloVacer[ad] ;

), np^cAO a np rkc,\o (tohoto posledního není

v novém Lex[icon] palaeoslov[enicum] Miklos[ichov]/ kdežto ve

6 Viz list ís. 270. '' Mater Verborum.
" Lexicon palaeoslovenico-graeco-latinum emendatum auctum. Vindo-

bonae, 1862—1865.

33*



516 . 271—272: 1865 ÚNOR 17 — 1865 KVTEN 25.

vydání od 1850° na str. 140 stojí np*kcAt, uyxo;. vallis, domet.) co

do význam jich. Povšimnutí hodná také tuším podobnost formy a

významu praep[osicí] np^ST*, Mp'k3'h, Kp03*k, ckkc.^íí trans, per,

rxpau, ano part[ikule] slovan[ské] npo- in composit[is] ve smyslu per,

ó'M, tedy na místo np-kaiv a spasiv - provrtati, prostíti - jakož i že,

a trans a nepov, tuším i durch a anglické through tak piléhají

ku Hp rk3Tv a np-k3'K etc, pece v slovanských onch praeposicích

ani zmínky o rhinesmu není. Zkrátka, chci Ti jenom podotknout,

že vím, jak nemožné jest jen tak etymologie oktrojovati, jak jsem

onehdy ponkud uinil, ímž ostatn nesmysl eských autor,

píšících o úrodných planinách a o tratích železnic v ni-

em se neospravedluje.

Jak pak asi žiješ co do zdraví? s ípkem? a s patama?

Ctibor asto do ženských kruh rodiny Tvé dochází, zvlášt na

led. Kéž by i na led blížící se zkoušky uml se na nohou

udržeti! — Nás však kéž by uchoval osud, abychom na žádný

led taniti nechodili a s babou \\n
t

ve zbytku našich dn se ne-

potkali. Amen.
Bratránek mi poslal otisk svého lánku z Ósterreichische

Revue Das máhr. Volkslied !

lu

272.

J. Helcelet I. J. Hanušovi. [Brno], 1865 kvten

Tší se z Hanušova plného zdraví. O rodin. Kritická hlídka

na Morav žádoucná. ale ješt nemožná. Stav Matice Moravské.

O Kroku a innosti Dastichov. Diví se pokrokm jazykozpytu.

Sám se nekdy v nm pokouši: blqd - blqd. Chválí Eberharda,

Definice krásy.

Originál. Praha. Museum král. eského. Bez adresy a bez podpisu.

V den nanebevstoupení

Milý Hynku! ,Spfl1 komml ihr, aber ihr kommt dochl' mžeš
mi íci právem; mámí já odpovdti na list Tvj ze dne 8. bezna!
lest to vždy pokání i pokuta, odepisoval na dopis milý pes 2

msíce zastaralý, nebo co tehda bylo, z vtšího dílu ui není, aneb

i už je staropeené; ale pokání i po idy jesl záslužné I

Lexicon Ungtuu slovenica dialeett Vindobonat, té

u mhrisché VoUulieá hisefu Remu fWiem, I865J, til. l.
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Tak se kojím, že i Ty k tomu budeš hledt. Tehda jsi mi psal o

jakési své nemoci a o pekelném kaménku, jímž doktor toho erta

z Tebe vyhánl; nuž, namísto litování mohu Ti nyní hned radji

gratulovat, nebo ze zpráv oitých svdk, Fandrlíka i Ctibora,

zvdl jsem, že už jsi zdráv jako ryba ve vod. A jak by to smlo
jinak být v as kvt a chroust? Slyšel jsem též, žes na svato-

janskou pout aspo na nkterý den si ulovil i udlal dovolenou byv

v Jitín, avšak Dora snad tam byla nemocna; nu bohdá, že už

bude zase lépe nebo dobe. I u nás léí se Božena kozím mlékem;

mla kašel jakýs, nkolikráte novým prohešením se optovaný.

Tof nejlepší lék, potom pilné chodní pod širým nebem; i aby

v tom byl lovk svdomitý, nejlépe jest míti njakou léivou

vodu i mléko neb žinici za píinu pravidelného vycházení. Jinak

ale se jí vede, jako nám všem, obstojn. Takto pedpokládám, že

jest i u Tebe a u Vás vesms; se smutnou ovšem výjimkou Tvé

ubohé sestry, 1 která tuším už ani májem neomladne; tam už ovšem

jest to jenom otázka asu, kdy? Ale i u nás ostatních živoucích

jesti smrt toujours toliko ,Zeitfrage'.

Zmiuješ se o žádoucí jakés kritické hlídce na Morav nad

literárnými plody eskými. Chápám to a souhlasím s prospšností

neho takého, a není zde síly k tomu a veliké té chrabrosti,

rýpnouti do hnízda vosího. Kdybychom zde mli aspo njakou

tu universitu aneb ponkud bohatjší sted života duchového ! Ale

toho ješt jsme dalecí. Matice Moravská vydává te spisy Žerotí-

novy, 3 což jest za píiny pramen práva staroeského, kulturního

života a historie literaturné dosti dobré
;
jenom s málo penzi

nelze tuze rychle putovat. Strpení tedy, jde to pomalu.

Kroka 3 mám, avšak vtší ást lánk mathematických a

i filologických vyššího druhu nestíhám. Líbí se mi pilná innost

Dastichova, jehožto literární charakter jest mi velmi sympathický;

v linguisticko-filologických láncích divím se jaksi, že Krok tiskne

i hebrejské slova latinkou ; to ješt aby i etinu latinkou psali

!

Tuším, že toho jsou typografické nesnáze píinou, a ne-

milou ve spise vdeckém. Nauil jsem se jaksi náhodou hebrejsky

íst a propracoval jsem mluvnici in compendio (což m velmi za-

1 Frant. Miillerová.

- Spisy Karla staršího z Žerotina. Oddleni 1. Žerotínovi zápisové o

soud panském. Svazek 1. a 2. V Brn 1866. Dílem tím Matice Moravská po

krisi Nár. Jednoty znovu zahájila innost publikaní péí vydavatele Vincence

Brandla.
3 Krok, listy vdecké. Redigovali 1865 a 1866 Ed. Novotný a Jos. Dastich.
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jímalo) a nahlížím tím živji, jak nedostateno jest latinou psát,

která peasto ani tušení o koenu slova nemže podati, pi
rznosti ku p. zvuk j< a £* a j. Ovšem kdyby pak zase mli
tisknout sanskrit jeho literami, smrdlo by zase u mne, a
ovšem latin psaným sanskritem mi není o nic více poslouženo;

už jsemf já palaeologický exemplá z pochované doby.

Spáchal jsem luxus a koupil sob Miklosiovo Lexicon

palaeoslovenicum, nejnovjší vydání; 4 ale což, nad Vaší nejnovjší

linguistickou hloubkou našinci až se hlava toí. Což se našinci

nejblíž k sob okazuje, to Vám jest nespojitelné, že tu je teba
b a tam i, tu oy a tam s, a zase pes nejhlubší propast poukazuje

smlé ,cf';
5 jako ad v[ocem] Hp uctb-k ,cf. goth. hardus ahd. harti',

a já to nahlížím a nemohu tiknout, ano skuten tak mže být.

Než ad vocem Lex[icon] palaeoslov[enicum], co pak tam znamená,
zpedu nevysvtlená, abbreviatura ,veran? G

Našinci také nkdy, jak jsi toho ubožák už nejednou zkusil,

se zachce postaviti smlé ,cf.' a potom o tom neví ani Grimm
ani Mikloš[i] ; tot pece mrzuté. Na p. K/\„\Vk í- nejen á-u-rr
fraus etc, nýbrž i -opueío, fornicatio ano i meretrix; tu já hned
cf. EAAvVh m - ^pveía, lenocinium a 2. adulterium, axvAaam etc, pak

i nm[ecky] Blendling (filius illegitimus, z kurvy syn?) a esky bloud,

bloudek, pezdívka s píhanou jist, akoliv nyní už v jiném

smyslu, a rus. vjuoaoli. (Mestiz, Mischling), kdež podle mne musí

y na míst io státi, ponvadž ójuoctii hutnn, beobachten zhola

jinam okazuje než ka&ahth a baa^hth.

Nuže, jak se vede s Tvou grammatikou

?

7 Co do Tvé hlídky

rukopis v Kroku pomlím o filippice VocelovV než co do Mater

Verborum," také jsem se pi tení Tvého lánku pustil do rozluštn:

jednoho rébusu. Na str. 106 ad 6 .sinistra, scéna, léna* tuším to

mlo býti mínno:
,
sinistra, scaeva («aw;), leva i laeva (/lato?),

což svdí ovšem v dvojí smysl: sinistra manus a sinistra sors.

Na str. 105 máš ,(sic)' za slovem ,quan, ježto na ,porticus' se

VU lisí tis, 271. 'Jtratka pro confer, srovnej.

Znaila Verantius, Dictionarium.

Hanuš pracoval o spis,-- Zkouška, jak by skladba a tvar,

mým v nov uspoádati se dal} vydán v Prase l*>"

Vis list ,

Hlídka rukopis. f)r. I. I. //,m;i<. Mater vtihoruni ii natu'ný slovník

biskupa kostnického Salomona m. Krok, II,

•• ti. a li)', n.
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vztahuje, ježto ovšem je gen. fem. ; to ,sic' tedy mlo asi po onom
Boikyanncooan! státi.

Tyto dni jsem ml u sebe k nahlídnutí ,Eberhard 10 Vorschule

der Aesthetik', jež se mi velmi líbila; jen penžný nedostatek a

bída zadržely mne, že jsem to nekoupil. Znáš to? je to dobré?

Vždy ale píliš drahé to bude. Zvlášt partie ,vom Naturschónen'

mne interessovala. Ihned jsem se i o pojem a definici krásy po-

koušel co z jeven íjednotyv mnohosti. Zjevení ovšem jakožto

subjektivní] moment pi kráse, nebo komu není dáno, nevidí

;

pak zjevení ovšem ad oculos, smysln. Materie, píroda, vždy

jest mnohost až k utopení se v ní a až k dlouhé chvíli, jednotu

v ní vždy duch iní a hledá.

Tož dost pro dnes. Pijmi laskav mé pokání se a dej mi

blahohovjné rozhešení.

273.

J. Helcelet I. J. Hanušovi. [Brno], 1865 íjen 22.

Pál by si podrobnjších zpráv o Hanušov pobytu v Ba-

voích. Stesk na prázdniny doma strávené. Bratránek v Alpách;

chystá korrespondenci Goethovu. Klácel nemocen. O smrti Hud-
cov. Hanuš užije klidnjší zimy v uspoádané knihovn.

Originál. Praha. Museum král. eského. Bez adresy a bez podpisu.

22. íjna 1865.

Milý Hynku ! Svdomí, a stáím otuplé, pohání m, chopiti

se niti našeho ídkého dopisování ped úplným petrhnutím a

odepsati Ti za chmurného podzimního poasí na Tvj kratiký

lístek ze dn slunených letných, quod dicat ze dne 12. záije. 1

V lístku tom potšily mne ádky: ,Bavil jsem se výborn v ba-

vorském podílu Šumavy' etc. Tuším, že píroda v lesích bavorských,

od pehojné lidnatosti ješt tak nevyžila, mla v tom svou zásluhu

o Tvou blaženost. Neznám sice in specie onu ást té zem; mám
ale to nejlepší pontí o lesích bavorských, zvlášt pokud jsou

majetkem zemským aneb osob královského dvoru. Lituju jen, že

do Tvé abstraktn zprávy se nevklouzla ani dost malá zmínka

10 J. Aug. Eberhard, filosof nmecký (1738—1809).

1 Nedochován ; poslední kratiký lístek pedtím (u V. Vávry ís. XXVI,

Hlídka 1899, str. 429) oznamuje, že Hanuš míní jeti na Šumavu.
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konkrétnjší, by zavdala mé obrazotvornosti, z eho si utkati

obrázek uritjší o tamjší Tvé blaženosti; a peju jen, aby blahé

následky této krátké rustikace u Tebe a Tvých tamjších spolenic'2

píliš brzo nezmizely v osupných mhlách nynjších a nastávajících.

Já jsem tenkráte prázdniny celkem doma strávil a hledal

ukojení svého na prsou pírody jenom v okolí brnnském a pr-
mrn v procházkách pl dne letního nepesahajících, a to ve

spolenosti bu Ctibora neb spolu dcer svých a takto nkdy i celé

rodiny. Že píina této mé skromnosti byla vlastn finanní, lze

Ti opt jen pochopiti, uvážíš-li kontrast píjm pítomných naproti

nedávno pedešlým a aktuáln drahot; to jsem Ti mezi jiným

psal šíe v onom ztraceném psaní svém a nebudu zde znova líit.

Zásilka tištných vcí pro Bratránka, kterou ono psaní Tvé

mi pineslo, dostala se tomuto teperv po prázdninách, ponvadž
pi dojití Tvého psaní on už byl pre pes hory a doly. Jak mi

vypravoval, byl ve spolenosti Gomperzov 3 v Alpách, v Tyrolu,

ve Švýcaích a v severní Itálii a ml se pansky i blaze. Nyní žije

zde pracím o sestavení korrespondence Gothovy, 4 maje dovolenou

pro celý první semestr. Vídáme se jen nkdy a zdá se, že ambi-

tionuje asi školní radství, a nemýlím-li se.

Svatý Duch 5 byl poslední as trpce navštíven nemocí a ještt

jen už okívá; nebo bylo to nebezpené. Ml v týle i mezi

plecemi veliký a zlý nežit i ved, tak zvaný anthrax i carbun-

culus, jenž na pí šíe a na nkolik palc hluboko substancie

zhubil, což nyní už se zacelovati poalo. Nebezpeí bylo, aby síla

tlesná a hmotná vystaila k pemožení toho rozširného processu

suppurace. Byl ale co nejšetrnji od svých žaek potebným:
dobrými potravami a nápoji a charpií etc. etc. opatován; a a
jest pevelmi zchudlý, zaíná se nyní zase sbírat a jakožto rekon-

valcscent tší se dtskou radostnou myslí svému znovuzrozeni a

bohdej ! omladnutí. Trvání jeho nemoci jde už na 7. týden a má
Snad ješt jednou tolik až k úplnému ozdravení. lile, eho se

ubožáku smrtelníku inu vra dostati I

Pomry Tvé a rodiny Tvé dojdou nsi brzo zase ve fosi zimní;

kéž byste mohli už t budoucí železnice turnovské v tom vzhledu

používati! Víš-li pak, že jsi mi zapomnl sdliti úmrtí Hud<

Dcery Hanušovy; viz list následující.
a

J. Qomperx, prmyslník brnm
vdal t ni rthr unii Kiis;

von Sternberg. Wien, 16 M I Klá
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já o tom teprv zvdl Bratránkem. Ubožák nezakoušel dlouho

svého otium a svobody, 6 mže-li o této v stáí e býti. Opatruj

nebe jen každého na staré léta od nouze; nebo mže se, vru,

o stáí naprotiv mladosti tak íci, jak mluví nebožtík Achilleus

Odyssevovi o elysium naproti životu. Nuž, na pipojovati ku

památce starého Hudce tak trudné reflexe? I listí byvši zelené

opadá, a jak pijde Vesna, je na míst opadalého zase svží a

zelené. Nuž, tšme se pestrým barvám podzimku i zimné blosti

snhu, a ne-li úastnosti, aspo zpomínkám bývalého jara a léta.

Ty letos, nemýlím-li se, první zimu použiješ pohodlí a po-

ádku nového pracn vloni v bibliothece provedeného. 7 Já srden
pedevším Tob k tomu peju toho, eho nade vše poteba,

dobrého zdraví v osob Tvé jako i v rodin; a jinak plynoucí

dnové pece zavdy zase njakou svátení chvíli donášejí. O nichž

abys co nejpilnj i mn zvsti podával, s tou žádostí mohu dnes

tchto svých ádk skoniti. Bu zdráv!

274.

J. Helcelet I. J. Hanušovi. Brno, 1865 prosinec 31.

Pání novoroní. Omlouvá se, že nebylo mu lze s Hanušem

o prázdninách se sjeti. Bratránkovy abrahámoviny. Klácel již

zdráv. Ctibor pojede do Krakova. O rodin Hanušov. Zajímavá

slovanská jména ryb.

Originál. Praha. Museum král. eského. Bez adresy a bez podpisu.

Na den sv. Sylvestra 1865.

Milý Hynku! Nemoha co pravý federalista ex professo tomu

pipustiti, aby echy a Morava, jež bh spojil, mou vinou roz-

vedeny byly, nedám roku 1865. uplynouti, bych nevydal listem

tímto svdectví úplného uznání svazku našeho, by i ponkud
ídkého a slabého. Vždy jest to ráz toho podmsíného bídného

svta, že každá idea v nm zstává neuskutenná, aspo nedo-

vršená; i my stárnouce vidli jsme tolik pkných nadjí bídnou

koiinou koniti, pro bychom mli šedinám samorostoucím ješt

pidati nové za dluhy, které za sebou nezapraveny zanecháme.

Nemohouce tedy petáhnout ani Brno do Prahy, ani Prahu do

f
' H. Hudec zemel jako gymnasijni editel ve výslužb.
' Viz list cis. 211.
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Brna, udržujme aspo s velkým snažensívím a blahohovním ten

pavuinový telegraf mezi sebou, pokud staíme a se jsme. A Tob
peju a žiím šastný blahý nový rok, v nmž by Ti tolik blaha a

penz pibylo, co vku. Neb ím je lovk starší, tím více potebuje,

aby živ byl. ím je lovk mladší, tím je bohatší, by i nieho

neml. Mladému píroda a srdce všeho lovenstva peje, jemu

jde pomoci a síly odevšad; starému však tou mrou ubývá, teba

mu tedy penz, by impotenci ukryl i nahradil.

Že té kantorské moudrosti z vlastního vdomí a svdomí
erpám, snadno vyrozumíš. Poznávám to zvlášt, maje ped sebou

dopis Tvj ze dne 27. íjna t. [r.] a ta tam Tvou výitku, že

jsme se tento rok nevidli. Ejhle, z Holomouce a Brna do Prahy

bylo kdysi tak blízko a zálet tam tak snadný, a nyní se jaksi

penz k tomu nedostává? Dojeti do Prahy, jak dojeti! Ale co

dále k ukojení žádostí neb pání svých ? Ty ovšem jsi dle povahy

ješt mladší mne, nemoha toho pochopiti. Ty jsi zajel až do

Bavor a obeslals za sebou i dcerky. Nuže, ovšem jsi mladší po-

vahou a penz takoka mimoádných vydláváš; ty je snadno

na mimoádné rozkoše vydat. U mne není mimoádných hrub
píjmu, aspo jich nebylo v minulé léto; a dojdou-li jaké dchodky
mimoádné — vždy vím, že na diety myslíš! — tož je tolika

mimoádných i útrat, že jimi teprv nesesílím. Anobrž k potebám
historickým pidají se poteby nové, stejn poádnými býti chtíce,

tak že rosou njakého nadbytku teprv neomladnn já, nýbrž ssají

bujnjší žíznivci než já, vyrozumívej synka studiosa a dcerky

sleny, jimž práva upíti nechci, jimž maje dávám, vda, že kdysi

nemaje dávati nebudu.

Ostatn Ty jel jsi do Bavor z Prahy; kdybych byl jel já

s Tebou, bylo by mi jeti až z Brna, tedy o tolikadesát mil dále.

Ty pak o sob uskromnil jsi se pásti se na palouku u samého

pomezí; byl-li však bych pijel i já, byly by nás loudily ješt

pes iri eky starožitné ban luzných mst ezná a Mnichova, ano

rozhoupané prolily už nedalekých Alp, v hladinách kištali

jezer se zrcadlíce. Postrádati pak doma v kouzelném kole v<

Sího zvyku jesti mnohem snadnji ne/ odnkati se na pul cest,

ano na samém už prahu, blaha nepopaného. Avš.ik nebudu T
dále nuditi recensí subjektivných dvod pro nedostatek penz
u mne; na papíe je t<t píliš dlouhé a nudné, jenom ústi: B

blahé zahálky dalo by se pohrávati vypiedenim celého toho pásma

symptom uplynulé Vesny.
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Pan dr. Tomáš 1 ovšem v tom ohlede protiv nám jest jiný

i onaejší kos; konen i on nemladne. Svtil letos v listopadu

Abrahama; byl jsem tam pozván také, a na samo filisterium!

Sv. Duch 2 okívá, vychází už a tší se z nové lhty, na niž uklouzl

kocábce Charontov.

U nás v rodin nic nového. Zdraví jsme k obstání. Ctibor

tuším chystá se na druhý semestr do Krakova; hodlá co nejbržeji

rigorosa odbýt, což by v Praze nešlo. Já mu nebráním. O dom
Tvém zídka píše, což bývá znamením, že jste zdrávi. Emilie sice

že stonala, ale zase už professoruje jak díve. O Tob ani zmínka,

kojím se tedy blahou nadjí, že letoší zim odoláš úspšn, bohdej!

díky to tm bavorským prázdninám, o jejichž spasitelnosti ostatn

chovám pevné pesvdení, navzdor všem svým nahoe naznaeným

subjektivným rozpakm a nesnázím. Tak tedy a se vede i Laue
i ástce dcer Tvých v Praze a druhé v Jiín meškajících. S Dorou

ostatn Božena naše si dopisuje. A takto labore et favore altius

do toho nového roku! Nazdar!

Obírav se v let k vli vody, na níž jsem vesloval, rybami,

podávám Ti tu nkolik zajímavých jmen ryb.

[e]sk. Poduste v, podoustka; rus. nciýci-L, Cyprinus nasuš,

Naše.

. Jelec; rus. ejiéub Alet, Alant, Altel, Cypr. cephalus L.

. Parma, pol. barvena, r. óapBéHa, Barbe, Cypr. barbus.

. Lin (li), AHHk Miklos. per omn. dial., Schlein, Cypr. tinca.

. Jes (jese, mor. jesica), rus. ech (jos), Gángling (Jessitz),

Cypr. I dus.

. Leš (pražma, mor. plecka. rus. jinijb, pol. leszcz (eccl. agiutk

Cyprinus) Brassen, Brachsen, Blei, Pletzker, Cyprinus Brama.

. Bolen (volen?) mor.; Cyprinus aspius (Aspius rapax), Rapfe,

Schied, Rauber. (Dobrovsk. 3 Silberlachs?) Gart rus.?

. Men (menek), rus. MepeHoio., MepeHb, Walach (Pferd?) Grúnd-

ling, Grefiling. Cyprinus gobio.

. Pstila (stevle?) Elritze, Pfrille (Alpen) Cyprinus phoxinus.

. Híz (morav. hrouz, hrouzek) Schmerle, Bartgrundl, Cobitis

barbatula.

. ík, Schlambeizker, Cobitis fossilis.

. Pisko (mor. sekavec), Steinbeizker, Cobitis taenia.

. Karas, rus. Kapact, Karausche, Cyprinus carassius.

1 T. Bratránek. - M. F. Klácel.

'
J. Dobrowsky, Deutsch-búhmisches Wórterbuch. II. Prag, 1821.
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Mor. zubice, rus. TapáHb, Blaunase, Záhrte, Cyprinus Vimba.

. Cejnek, Rothel, Plótze, Cyprinus erythrophtalmus v. rutilus.

. P i truse, Bitterling? Cyprinus amarus (hoký snad není).

. Štika (mor. šuka), rus. myna, Hecht, Esox lucius.

. Okoun (okuií), CKoyNk per omn. dial., Bars (Schkrach mor.)

Perca fluviatilis.

Mor. Kolek, Streber, Perca asper L.

. inek (cink), Zingel, Perca Zingel L.

. Je zdík, rus. prab (jerš, jorš) pol. ja^zwica, jazdž, jazgerz,

Schroll, Kaulbarsch, Perca cernua, Acerina vulgaris Cuv.

Mor. Vlk, Schrátz, Wolf, Perca Schraitzer.

. Pulec (hlavá), Kaulkopf, Groppe, Cottus gobio.

. Sum (sm?), sumec, pol. sum, rus. comi, eccl. co.w-k mugil,

Wels, rakous. Schaden, Scheiden, Silurus glanis.

. (Me) mník; pol. mientus, rus. MeHt, Alrutte, Alruppe, Gadus

Lota.

271.

J. Helcelet I. J. Hanušovi. [Brno], 1866 kvten 16.

Poslal šavli. Stýská si na krátký pobyt Hanušv v Brn.

O pátelství ve stái. Stesk nad zpráva/ni Hanušovými. Posílá

Opis haví,. Pozdravy. O pro}. Dvoákovi neví.

Originál. Praha. Museum král. eského. Bez adresy a bez podpisu

lti. kvtna 1866.

Milý Hynku! Tedy v pondlí 12. t. m. dal jsem onu materiu

pec[c]ans, t. šavli, 1 na poštu a kojím se blahou nadjí, že už jesl

v rukou Tvých a píina poslední našeho
,
pruského' nedorozumni

odstranna.- Není-li tedy Tob možná káti se, jak v listu Tvm
píšeš, musím to uiniti já, že jsem totiž netušil, že má liknavost

v ohledu tomto byla podle všeho nejhlavnjší píinou Tvého, a
jen okamžitého, zastaveníka v nádraží brnnském. V tom také

vzí a vysvtluje se mé pekvapení nad nezastavitelným odspchem
Tvým, nebo jsem byl drobet romanticky zaujat, pedpokládaje. i€

bývalé pátelství nepipustí toho, abychom takové píhodné

píležitosti nepoužili valnji. Nebo mn jaksi jsi vloni vyl

1 Viz list eis

7 Nir tkem a Pruskem.

duem P> ervna
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že nepijíždím do Prahy, bych s Tebou spolen nkde otium feriale

strávil, ehož mi tžko bylo pro pomrenou velikost prázdnin-

ského na to nákladu; ponvadž náklad na Ctiborovy studie strávívá

ty leckteré píjmy mimotní a ponvadž si svdomí dlávám maiti

z kapitálu, kde nestaí interessy a kde sám nevydlávám. Vždy
tisícka zlatých ušetených dílem už se rozplynula a daleko nebude

staiti do jeho úplného absolvování studií. Romantické ono za-

chtní i pochycení u mn bylo ponkud také vzbuzeno tím, že

jsem nkolika dní pedtím etl lánek ,Pátelství' v Slovníku

Nauném, 3 jakož vbec tení Tvých lánk v nm mi sloužívá

k jakési reminiscenci našich bývalých homilií. Zarazilf jsem se pi
tení onoho passu v tom lánku, kde stojí: ,Dti nejsou ješt

pátelství schopny a starci nejsou jeho více do spšní.'
Lekl a bránil jsem se, aby ten výrok už ml na nás svditi. Já

ze svého mínní bych jenom pidal: Pátelství u mladých koní
se snadno nepátelstvím, neshodou, u mne stárnoucího necha se

rozplyne v tiché reminiscenci.

,Multa senem circumveniunt incommoda, vel quod

quaerit et inventis miser abstinet ac timet uti,

vel quod res omneš timide gelideque ministrat.' 4

Zdali pak to Horác psal, ješt v mužném vku objektivn

pozorujíc, aneb subjektivn dojat z vlastní zkušenosti stárna?

zprávách Tvých vzhledem Heintlových mohu se jen s upím-
nou lítostí ozvati. I ubohé Boženy 5 i tch Náprstkových lip

G mohu
jenom litovati. Naše doba už jaksi nepeje dlouhovkým lipám a

dubm, dospšná jsouc jenom asi bodlavým akácm a planým

kaštanm, jichž ja, bohdej, nikdy jsem vystát nemohl.

Pikládám tuto co odmnu doušky Tvého listu ,Opis haví' 7

8 Riegrv Slovník Nauný, VI, str. 866. Pátelství. Podepsáno šifrou Hš.

1 Horat. Epist. II. 3, 169—171. Viz list ís. 266. 5 B. Nmcová.
'• Podle zprávy Mor. Orlice ze dne 12. kvtna 1869 ís. 107 byla na

hrob Bož. Nmcov ped nynjším pomníkem z r. 1869 pouze erná uzounká

deska a nkolik uschlých stromk. Myslím, že to byly lípy zde zmínné, o

jejichž usycháni neb uschnutí Hanuš podal zprávu Helceletovi. Zasadil-li

stromky ty Vojta Náprstek, pítel B. Nmcové, jak by ze slov Helceletových

vysvitalo, nemohly mn ani nejlepší pamtnice té doby z Amerického klubu

dám, zvlášt si. A. Holinová, potvrditi. Rovnž si. Bohd. Nmcová o tom nic

neví, ale soudí, že výklad tu podaný je asi správný.

" V universitní knihovn pražské zmínného spisu není, ani v c. k. stu-

dijní knihovn olomoucké mezi tisky moravskými; marn jsem také pátral po
nm v knihovn tenáského spolku v Blansku.
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jejž jsem Ti chtl osobn odevzdati, kdybys byl déle v Brn
pobyl. Poslal mi je nedávnou mladík z Blanska, jenž Ti ho na

Tvou žádost byl pislíbil pro knihovnu tehda, když jsme naposledy

v Klepáov byli a do tenáské tamjší besedy vrazili.

Nuže, a nyní nemám, bohdejf, už nieho, co bych Ti ješt

dlužen byl. Bud zdráv a sdl mé staropátelské pozdravení též

Laue a dtem svým. Ty však stárni co možná pomale a dlouho,

mne pak nepokládej pes míru a ped asem za starého. Vale

et fave

!

D[ouška]. Ad vocem prof. Dvoák nevím a nemohl jsem

zvdti nieho, než že býval pítelem professora Heimerla,"
1

na

nhož bys v pádu poteby se mohl obrátiti s vyhlídkou na pí-

vtivou odpov dotyných otázek.

276.

J. Helcelet I. J. Hanušovi. Brno, 1866 srpen 5.

Soustrast nad úmrtím Viluše Hanušové. Prušáci a cholera

v Brn. Prof. Koistka na prázdninách v Brn. Diky za poslané

spisy, kritika jich. Zprávy rodinné, zvlášt o Ctiborovi, jenž

zstal v Krakov. Pozdravy. Dostal-li šavli? Helceletoví zdrávi.

O Bratránkovi neví.

Originál. Praha. Museum král. eského. Bez adresy a bez podpisu.

V Brn 5. srpna 1866.

Milý Hynku ! Dn 3. t. m. došlo m smutené návští o

úmrtí Vaší ubohé Viluše, 1 nad nímž jsme všichni strnuli. Nemám,
vru, i posud slov neb myšlenek, jimiž bych se pokusil Vás tšiti,

le projevením mé, i nás všech, srdené soustrasti. Tento život na

svt jesti ustaviná škola, ustaviná zkouška, ustaviné cvieni a

utrpení, ustaviný oistec, tak že kdo déle žije, poád je tak dlouho

tíben a ištn, až z nho nezbyde než holá istota i holé nic.

Byli jsme pro dojeni takový v Útrobách i myslích svých

jak náleží zkypeni. Mli jsme tu od nkolika nedl ustaviné

ubytováni pruského vojska v domech, tak že na mj maliký dum
i 20 muž po ti dui pipadalo s úplným zaopatením jich. Od
14 dni zde máme choleru a '

i
kolem uas \ právo a v levo

rit. Helmerl i

'

Vidi ;m.

luše //</'•• náhli' tyfem
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ádí; i vyhlídka v lepší budoucnost nás poád jen klame jako ty

paprsky slunce za ustavinými prškami a mranami od mnoha
nedl. Tak, píteli, jsme byli pipraveni na tu neblahou zvst od

Vás. Peju Vám ostatním síly a zdravoty, aby Vám aspo as
po takové rán dovedl býti lékem. Ostatn nevím o Vás nieho.

V novinách etl jsem o dobrém stavu zdravotním v Praze ; co pak

tedy to bylo? Mluvil jsem zde s prof. Koístkou, jenž sem poslal

svou rodinu na prázdniny, najav domek se zahradou na zdejších

Hlinkách ;- má však sto chuti se vrátit do Prahy, nalézaje prý stav

zdejší horší, nežli byl v Praze opustil.

Ped petrhnutím veejných a poštovných komunikací obdržel

jsem od Tebe zaslanou zprávu o sezení filologické sekce, ve

kterém jsi etl o symbolické povaze povstí o echu, Kroku,

Libuši a Amazonkách eských, 3 což mne velmi zajímalo, potom

Tvou Zkoušku vzhledem skladby a tvarosloví eského, 4 za kteréžto

obé zásilky Ti pátelsky dkuju. Tuto poslední zaal jsem ísti a

obdivoval jsem dmyslné rozbírání úkon duševných pi mluvení

a zaínání mluvení, shledal jsem však, že je k tomu potebná

obzvláštní gymnastika ducha, aby lovk neupustil vedoucí nit,

pi emž ovšem snad i nevybrousenost jazyka moderního eského

ponkud je obtíží. Nyní na as mne z toho hluk válený vytrhl.

Ctibor byl od nás v Krakov odseknut a nemáme od celého

asu invasí žádných od nho zpráv, aniž on od nás. Cekáme jej,

že nás asi pekvapí píchodem svým ; ostatn se slibuje co nevidt

zavedení ádné služby poštovní, ale obávám se, že to tak náhle

nebude.

Oekávám a pál bych si velmi psaní njaké Tvé, nebo
jsem úpln mimo spojení s Tebou a s domem Tvým. Laue
vzkazuju svou nejsrdenjší lítost nad tžkou ranou, jíž byla za-

stižena, a budiž síla její k snášení zmnohonásobnna. Ostatn rád

uslyšel bych, zdali jsi Ty zdráv a Laura a dítky Tvé a vbec,

v jaké souvislosti to vše jest.

Zdali jsi tu mou zásilku obdržel, kterou jsi chtl v Brn
letos sám osobn pevzít,^ nepsal jsi mi ovšem také ješt; vy-

kládal jsem si ony svrchu uvedené zásilky pod kížovou páskou

2 Nynjší Pisárecká ulice.

:i Der mythische Antheil, der in den Sagen von ech, Krok, Libuša und

Pemysl enthalten ist. Sitzungsberichte der k. bóhm. Gesellsch. d. Wissen-

schaften, 1866, I, str. 20 n.

* Správný titul viz list cis. 272. '• Šavle, o níž v list 252 a 275.
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jakožto mlení pisvdení. Piš tedy, abych vdl, živeš-li a jak

i rodina Tvá?

My jsme až dosud zkrušeni sice, ale ješt zdrávi a kojíme

se tou blahou nadjí, že snad aspo epidemie už nastoupí své

decrementum i ubývání a invasí taktéž. 8 Že bude i jinak lépe,

a si doufají mladí; my starší budeme rádi, nebude-li jen ješt h.
I o Bratránkovi z Krakova není nic slyšeti; nuž, tam se

musí s té strany brzo njaká zpráva ukázat o Ctiborovi. Bu
zdráv, milý Hynku, a zpome nkdy i na mne!

277.

/. Helcelet I. J. Hanušovi. [Brno], 1866 íjen 22.

Žádá za zprávy, jak strávil prázdniny. Sám pstuje sport

veslaský. Radenhausenova Jsis'. Touží vzdáliti se z politického

života. Záliba v krásných krajinách. O malíi Zvinoví.

Originál. Praha. Museum král. eského. Bez adresy a bez podpisu.

Dne 22. íjna 1866.

Milý Hynku! Zanou zjitra mé pednášky na technice, laštovky

se odsthovaly, jest tedy po prázdninách; Ty také, tuším, zasedáš

v bibliothece, teba tedy inaugurovat školní rok a zimu dopisem,

abychom aspo zase spojení vzájemné mezi sebou obnovili.

Z dopis Doiných k Božen zvdl jsem s potšením, že

jsi byl s rodinou na venku v jakési, tuším, Nové Vísce 1 blíže

asi u Karlova Týnu, kterou jsem sice hledal na mapp okolí

pražského a nenalezl; ze zpomínek svých na naše pobytí v Be-

roun a na plavbu spolenou po vlnách Mže strbronosné libuju

sob vymalovati dosti zajímav tu tajuplnou Vaši vísku, a ne-

škodilo by, kdybys mi trochu skutených barev k tomu ve vlastním

brzkém dopisu a popisu poskytnouti chtl, jakož i dodáním, ehož
doufám a srden peju, že Varn ta villegiatura šla k nejlepšímu

duhu; jesti toho teba taká, jako dlouhá bude zima, jížto vstíc

jdeme.

Já co do léta, prázdnin a vbec , luftu', jak v Praze íkají,

byl jsem pro letos utrakvistou, užívaje pod obojí msta a vsi i
venkova, tak jak se asi víno S vodou piji. Mám totiž, nevím, po-

Mír mexi Rakouskem a Pruskem
i ku.
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vdl-li jsem Ti už o tom, vlastní kocábku, pokrstnou ,Sokol',

kterou mi byl Ctibor ped svým odjezdem v Praze koupil a která

i s dovozem po železnici ne hrub pes 20 zl. mi pišla. Když
jsi byl letos ve Vídni a já T na den v Brn uhostiti doufal, 2

chtl jsem T vyvést ven do Kamenného mlýna na Švarcav nad

Brnem, kde ona v pístavu leží, hodinku cesty od msta, mezi

luhy a lukami a blízkými lesy v krajince, která by tuším i se

zalíbením Tvým nebyla se minula. Tam jsem v prmru ob den,

nkdy i den co den, hodinku si vyšel pes hory, kde ty brnnské pra-

chovny stojí, hodinku a víc se poplavil pi vtší vod až po druhou

ves Komín aneb až po první ves Jundrov, což jest robota dosti

tuhá a velmi zdravá, a hodinku pak zase jsem strávil na zpátení

chzi do msta; to tedy máš sumu notné kommoce, ježto mi také

bohat prospla a sloužila. ,Sokol' má dva páry vesel dvojitých

i opain, jak jim íkáváme, a tmi mé holky, když byly se mnou,

staten hebsti i veslovati se nauily a já na korm kormoval

(steuern). asto však ploul jsem i já sám, pi emž jsem zavdy

navštívil kollegu prof. Regnera z Bleileben, jenž má villu v Jundrov
a též vlastních lodí kultivuje. To máš tedy hlavní tón z idyllu

mého ; ostatek staíirovali hosté Prusi prázdnin mých co stíny do

obrazu toho.

Dále ze zábav svých Ti jmenuju ješt zajímavé dílo ve

tyech dílech ,Isis, der Mensch u[nd] die Wel, jehožto auktor

na konci 4. dílu se jmenuje C. Radenhausen (Hamburg, 1863). 3

Jesti to novosvtská filosofie i filosofický kosmos s vylouením

ovšem vší takoka filosofie i spekulace, drže se jen takoka ex-

aktných poznání dosavadního zkoumání a vdní, zahrnujíc do

svého oboru náboženstvo, manželstvo, kulturu, státní správu a

hospodáství, ethiku a[t.]d. Práce velmi poctivá a pilná, a snad

ne celkem bez nkterého sem tam mladistvého pekypní, a tuším

naskrz bez švindlu. Nemáš-li to v bibliothece, zasluhuje to jist

tam svého místa.

Nyní nás eká zahájení snmu a toužím jaksi po dob a

píležitosti, kdy bych se mohl z toho živlu na sucho dostati, na

nmž já nejsem ani s vesla ani s kormidlo. Toužímf po zátiší.

Tolik tedy o mn, abys vdl, jaký asi jsem. i mám ješt

jedno symptoma pidati ? Znáš, jak jsem co do vcí aesthetických

i výtvorn krásných obzvlášt si libovával v antice, v obrazech

2 Viz list ís. .

3 Kristián Radenhausen (1813—1891), filosof a pírodovdec nmecký.
34
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historických, podobách lidských, a jsi už jednou své podivení

vyjádil, když jsem Ti s enthusiasmem o dojmech krajin alpských

vypravoval, a omlouvals mne jen ponkud, když jsem Ti pravil,

že v takové krajin vidt ad oculos vesmír, an se ped smyslem

zjevuje, tvoe zem i horstvo i bylinstvo i živoišstvo i lovka.

To se s lety u mne ješt zvýšilo; krajina umlcem hluboce po-

cítná a vyobrazená vnadí m nesmírn. Ku p. list zaniklý ,Zlatá

Praha' 4 má ve svém pozvání na r. 1865 na okázku krajinu od

Zviny ,Salaš v Tatrách', která se mi tak líbí, že kdyby tento

obraz Zvinv 5 byl v oleji malován v Praze k dostání, já bych

ho milerád koupil, a nepesahoval-li by ovšem finance mé. Kdybys

náhodou o nm zvdl, všimni si ho a zpome na mne.

Konen zdrávi jsme, ped cholerou posud uchránni; Ctibor

studuje na II. rigorosum, a jinak vše v starém, ano co den starší.

Srdené pozdravení Laue a dítkám Tvým, ježto dle snažného

mého pání i s Tebou, quod est potissimum, zdrávi bute.

278.

J. Helcelet I. J. Hanušovi. Brno, 1867 ervenec 21.

Záliba v pracích Hanušových. Nemluvnost a nedorozumni

ve stái. Ctibor doktorem a v praksi. Reorganisace techniky.

Pochybno, bude-li mu pi tom zvýšen plat. Zprávy rodinné. C. Napp
na úmor. Strany v Králové kláštee. Stanovisko Klácelovo a Bra-

tránkovo. Ruská mluvnice v dom.

Originál. Praha. Museum král. eského. Be: adresy a be: podpisu.

V Brn 21. ervence l
Milý Hynku! Na mé poslední psaní odpovídals zasíláním

otisk zpráv o sezeních Uené spolenosti 1 pod kížovou páskou;

1 Zlatá Praha, redigovaná \'it. Hálkem r. 1864 a ,

mt. Zvina ' k. pro/essor, známy krajiná mor

1 Sltzungsberichte tyto vydávány od r. Í859 a kaidý pednášející len,
:• nich uveejnil SVOU pednášku nebo jiji nárt, zpravidla dostava;

kájejleh. Hanuš vtitodobé byl : nejhorlivjších ('len spolenosti a ;

nebo výtahy ;r svých pednášek Vidy Helcetetovi. I

'rnosti nauk spolu s kritickým p, hledem publikac.

. ftlOSOfle, historie a > (Prah,: de mínny
tyto: i iic Etnfahru khri/tthums in Bóhmen Indii

lenthums ins i tne 1<\ dubna 1866, SB
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i byl jsem tomu vdný, ponvadž Tvé pednášky, Tvé myšlenky

a práce v nich obsaženy byly, a což konen dozajista také jest

korrespondence. Podobné potšení zpsobuju sob též zavdy,

ítaje pojednání filosofická a podobná, Tvým znakem opatená,

v Nauném Slovníku, a pokaždé omrzele odložím nkterý díl

Nauného Slovníka, když hledaje njaký dležitý lánek tohoto

oboru shledám, že není Tebou, nýbrž p. Douchou,- anobrž i p. Ja-

kubem Malým sepsán, což vru Slovníku jest na nemalou ujmu.

Pes to všecko, pes všecky ty píležitosti od Tebe nco slyšeti,

vyskytuje se pec nkdy touha, bych bezprostedn pro mne nco
od Tebe uslyšel, a to máš tresf tchto mých ádk. ím lovk
více stárne, stává se egoistitjším, což se objevuje u nkterých

starc zrstající žvavostí, ponvadž jen sami mluviti a slyšáni

býti chtjí, nikoliv však i mínním druhého vyhovti; u jiných

zase málomluvností i nesdílností, ponvadž se možnému odporu

aneb neporozumní druhého aneb vbec nepohodlnému tení

myšlenek vyhýbají. Zdá se, že my, i že já k tmto druhým
náležíme.

Pro tuto mén ochotnou sdílnost vyskytují se také u starých

snadnjší nedorozumní, ponvadž liknavjší sdílení myšlenek

znesnaduje sblížení rzností, doplnní neúplností, jsoucí základem

nedorozumní, a pemostní mezer v kommunikaci, ut ita dicam. —
Tak asi hledím na psychologickou souvislost symptomu staroby

s resignací. Nicmén kmitají vždy ješt jiskry zbytku mladosti,

ježto by rády unikly, pokud ješt popáno, oné chladné tm ne-

uprositelného zákona života jednotlivého. Snad se mi poštstí

vylouditi i pro mne nkterou z Tvých jisker, které jinak u

Tebe ješt mnohem hojnjším proudem srší. — Pohodlnjší než

cestou dopisování dlo by se to ovšem kontaktem fysickým,

osobním; ale tžko Tebe vábit na Moravu a povážlivo pro mne
vybrat se až kdo ví kam za Tebou, kde by nám pohodlí ku žá-

doucím homiliím kynulo. Všude rozpaky finann aneb i nemožnosti.

/, str. 62—70; Ober die Geschichte und Analyse der Grúnberger Handschrift

ze 14. kvtna 1866, SB. 1866, 1, str. 71—81; Geddchtniflrede fur den ver-

ewigten P. J. Šafaík z 18. ervna 1866, SB. 1866, 1, str. 85—100; Ober Inhalt,

Zweck und die Form des sogenannten Homiliares eines Prager Bischofes

z 12. listopadu 1866, SB. 1866, 11, 17—34; Ober die Quellen der bóhmischen

Literaturgeschichte ze dne 10. prosince 1866 a 14. ledna 1867, SB. 1866, II,

90—97 a 1867, I, str. 1—8; Ober die Kóniginhofer Handschrift z 11. bezna
1867, SB. 1861, I, str. 26 a 27.

- František Doucha (1810—1884), knz, básník,pekladatel a bibliograf eský.
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Ctibor, vrát se co doktor domu, stál mnoho a ješt nic ne-

vydlává ; vstoupil zatím do praxe u soudu, kdež má vyhlídku za

nkolik nedl dostati adjutum 300 zl., což by na rok byla njaká

pomoc; po roce pak najde se asi místo u njakého advokáta za

koncipienta s njakým platem, jejž by te ješt sotvy mohl pré-

tendovati. Holky, a žijí skromn, pece jsou žíravý kapitál, pokud

jsou nevdány. Plat mj, a byl ze 1260 zl. doplnn na okrouhlý

poet 1400 zl., nestaí ani skromnému životu domácímu za této

doby papírové. A a naše technika má též býti reorganisována

a professorm vyšší plat vymen, asi 1600—1800—2000 zl., pece

ješt záhadno jest, bude-li se to chtíti vztahovati na mne, jenž

jsem placen od zem, v jejímžto snme i zemském výboru mn
protivná strana má na ten as bezohlednou vtšinu. 4 K tomu

Multa senem circumveniunt incommoda 5

a takto snad pipustíš, že se na výlety tátovi nedostává stovek;

kdežto Tob nkdy njaká akademie aneb njaký jiný nakladatel

pece jako rosu s nebe uroní njaký honorár na rekreaci. Kam
pak asi letos zamíš v prázdninách?

Že jsme mli zde letos potšitelnou návštvu Adélky Hein-

dlovic, víš, ne-li od ní samy, tedy od dopisovatelky její D<

S Dorou v dopisování jest i má Božena, a mohlo by se mysliti,

že tedy Tvj dm a mj jsou v živé vzájemnosti. Ale ten blouznivý

mladý svt píše o všem, jenom ne o hmatavé skutenosti, a tak

jsme jen mimochodem zaslechli jeden as o stonání njakém Laury

a druhý as i o Tob nco podobného. Bude tedy i zapotebí,

abych od Tebe uritji zvdl, co to. Doufám ostatn, že ted jste

zdrávi, a peju si o tom jistoty. U nás jsme, bohudíky, dosti

zdrávi; já v lét zase užívám svdomit svou vodní kúru, to jest,

3 Jit 21. ledna r. 1865 pn ••' uinil návrh na reori

ústavu a iistaviln se komise pro reorgai hnifcy; Helcelet byl ta

('trnem komise spolu s editelem techniky a 1 jinými professory. Dne II. U

opií v kom anisanlm byl

rentnerem vedle preláta c. Nappc

OSti, purkmistra brnnského K Giskry, bar. Herring l hodní komoru

a G. SchOUera :a < erein. Vh rift der k. k. i n Hoch-

schule in Brnn zur Feier ik

hte der k. k. technischen Hochschule in Brnn oon Karl

Hellmer. ('Janek ti

k tomu listy
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plavím se na vod v loce, což zajisté pro žaloudek a pro spaní

jest vyprubovaný lék.

Prelát v Králové kláštee" jest na úmor, už se eká každý

den jeho konec; má jakýs nezhojitelný neduh žaloudku a následkem

toho zvodnatl. Stran volby na jeho místo slyším o dvou stranách

mezi bratry, a sice jako par tout chez nous národních. Nmecká
strana zdá se míti naskrz vtší chances

;
pamtihodno, že prý u ní

stojí i ,Duch svatý'.
7 Tomáš 6 na to patí z daleka a praví, zatím

že si toho ani nepeje zvolenu býti, naopak zamýšlí prý se dáti

saecularisovati. 9

Že máme ruskou mluvnici v dom, snadno uvíš; 10 a holky

se uí o pekot. Nespomže-li to, neuškodí.

A tak tedy se srdeným pozdravem žádám T napokon, abys

zase jednou pérem zavadil o pítele z lepších as. Pece se mi

zdá píliš ješt brzo, bychom co do pátelství se už mli dáti na

odpoinek, na jakém jsme ped nkolika lety mimo jedouce po

železnici v nádraží v Kolín nalezli nebožáka Hudce slavné pa-

mti. 'Eppaxjo.

279.

J. Helcelet I. J. Hanušovi. [Brno], 1867 srpen 9.

Chválí Hanušovo Literární psobeni Josefa Dobrovského.

innost Matice Mor. Bratránek ve Vídni a v Gleichenberku.

Lituje onemocnlé Laury. Historie o tžkých protivenstvích. Klácel

jako knihovník.

Originál. Praha. Museum král. eského. Bez adresy.

8 Cyrill Napp.

7 M. F. Klácel. Tento sliboval si, že kandidát strany nmecké bude libe-

rálnjší, a dopomohl tedy k vítzství . J. Mendlovi.

8
T. Bratránek.

5 Ale nestalo se tak; Bratránek na sklonku svého života žil v Králové

kláštee na Starém Brn a tam i zemel.
10 Bylo to po vyrovnání s Uhry ze dne 17. února 1867, kdy demonstro-

váno proti dualismu zejména pouti na národopisnou výstavu do Moskvy
v lét 1867, s Palackým a Riegrem v ele; dne 27. kvtna pijati byli .poutnici

moskevští' od Alexandra II. slovy: .Tším se velice, že vidím své rodné bratry

zde na slovanské rodné zemi.' Dr. Ed. Grégr, Denník I, str. 161. Officiálni popis

cesty viz ve spisku Pout Slovanv do Ruska 1867 a její význam. Praha. 1867.

Odtud zvýšen v národ eském zájem pro vci slovanské, zvlášt ovšem ruské.
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9. srpna 1867.

Milý Hynku! Dobrovského 1 obdržel jsem a hned i Bratrán-

kovi] i Brandlovi po výtisku odevzdal i sám dav se do prohlížení

proetl jsem i celý ten spis; obdivuju se této zimniné innosti

i této ohromné síle a bystrosti pamti, úsudku a velosti vlaste-

necké, spojené s tolika podivnostmi a podivínstvím.- Vzdávám Ti

tedy i vdné uznání poskytnutého tení a obdivuju i vysoce

cením neustálou Tvou pracovitost a bedlivost vdeckou. Peškoda,

že takovým zásluhám u nás nekyne hrub jaká pimená odmna.
Co jsi se zmínil [o] spolenosti brnnské, vyrozuml jsem

a potahoval na Matici Moravskou, která v celku posledn jenom

2 sešity Žerotínových zápisk vydala, jež doufám v brzku obdržíš.''

Bratránek odjel v úterý do Vídn a Gleichenberku.

Stesk Tvj na nelad domácí a na tžkomyslnost Lauinu velmi

lítostn se mne dotkl a schvaluju velmi, že hodláš ji vyvézt ven

do pírody (pokud tomu láze na ujmu není.) Pro jisté rozladní

mysli jest fysicky už pohybování a dýchání ve svží krajin a

mravn i duševn patení a zírání v tiché, pravidelné, krásné zjevy

života pírodního hlavní a nejlepší lék. Pedráždnost citlivosti a

egoismu, která svévoln brání balšámu asu zajízvit bolestné rány,

uchlácholí se sesílením tla a aesthetickým psobením pírody a

namísto nesmiitelné zádumivosti znenáhla vstoupí tichá resignace,

která pro každé jednotlivé a obmezené vdn uznává blaho

okamžiku a trvalost jako vlny vody.

Ostatn neznám sám ani Sv[ato]janské Lázn, le na mém
mlynáském vandre ped nkolika ticeti lety jsem tam tudy šel

4

na Snžku, ani Šumavu i to šumavské místo, kam bys chtl

s Laurou se vydati, nemohu také usouditi, kterému dáti pednost;

jenom myslím, že rheumatismu se není v lét v horách tak velmi

báti, ano práv jen v horách aspo v lét protiv jemu a ledaemu
se léku nalézá. Dej bože, aby jen Milinka nebyla dlouho na zá-

vad, nebo bez ní by to tuším pece jen nešlo.

Stran Historie o protivenstvích 5 pikládám ceduli Brandlovu

UUrdrnl psobeni Josefa Dobrovského. Praha, té

Mini totii n Jos. Dobrovského.

list OS. ' VÍM list is. 266.

Historia <> téikýeh protivenstvích církve eské hnal od poátku Jejího

na viru kesanskou obráceni v i p 894 ai </" /. 1682 :u panováni Ferdinanda II.

VLesn 1655, r Amsteroddmi 16\ rteroddmé (Žito a vHifberku
u lana Samuele Landolta 1844. Je to peklad spisu latinského, uvedeného eše

v ušte eu
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z archivu, kdež jen to dílo latinské z r. 1647 se nalézá, eského
pak díla vyšlo 1844 v Hirschberku doslovn podle starého otisk-

nuté vydání. Zdali co v bibliothece Králové kláštera mají, ješt

nevím. Sv. Duch 6 sice má knihovnu a klíe její, není však jej

možná doma zastati vyjma ráno ped 7. a veer po 8. h[od.], jak

mi pravil Tomáš. 7 Budu to musiti písemn v cest diplomatické

hledt eruovati. Výsledek Ti ihned sdlím.

Peju tedy Tob a Laue všelikého zdaru v horách bu si

krkonošských, bu si šumavských. Tvj Ján.

280.

J. Helcelet I. J. Hanušovi. Brno, 1867 zái 22.

Blahopáni ke zvýšeni služného. Vitá Hanuše dom z Bavor.

Srovnáni bavorského a eského Pošumaví. Reorganisace techniky

a projekt úpravy plat professorských. O Hanušov Das Schrift-

wesen unci Schrifttum der bóhmisch-slovenischen Vólkerstámme

in Bóhmen.

Originál. Praha. Museum král. eského. Bez adresy a bez podpisu.

V Brn dne 22. záije 1867.

Tvj list ze dne 25. srpna, milý Hynku, zpsobil mi veliké

potšení. Kéž by páni ,stíbrem a zlatem oplývající' povždy tak

moudrým a vzorným zpsobem svých nadbytk potebovali. 1 Byl

bych Ti hned po obdržení Tvého psaní odepsal, z psaní Tvého

ale jaksi mi nevysvítalo, dlouho-li asi ješt venku meškati a na

Lauru s Mihnou ekati zamýšlíš. Litoval bych Lauru obzvlášt,

kdyby se byla svým pedsudkem, že hory a villegiatury rheuma-

tismm škodí, dala o milé téte á téte s pírodou nemstskou
pipraviti. Doufám, že pijela a že nepyká. Nyní ale pece tuším,

že se už asi zase do Prahy chystáte aneb že jste se už doma
octli; proež vypouštím tento list po c. k. holubici poštovné, neboje

se už, aby s ním nkde na pomezí bavorsko-eském uvázla.

rozkoších a Hac/iaaueHinxT, aesthetických v oboru panen-

ských mus a iré samorostlé pírody, jichž jsi se nabažil, mohu
si rozmanité ve fantasii dumy natvoiti, ale bez kouska skuteného

M. F. Klácel. 7 T. Bratránek.
1 Hanuš nejv. rozhodnutím ze dne 15. ervna 1868 obdržel zvýšený plat

1680 zl. s právem postupu do nejvyšší tídy platu universitních professorú

pražských, t. j. do 1995 zl., po uplynutí 10 let služebních.
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pod- a základu. Nebo psaní Tvé podává o tom všem holou a

pravou narratio simplex, mimo jiná nad to pro mne mystická místa,

pro nž ani v Nauném Slovníku není porady, jako na p. hned

datum Tvého listu z ,Osí'. 2 Mohl bych hádati, zet to totéž, co

na konci jeho Eschelkamm ; kdybych ješt ml Šemberu 3 po ruce,

tenf by jist vdl, jaké to asi praslovanské místo ped Rýnem.
Soudím však ze všeho, a sice že jsi totiž pro odpoinek zase

tento Eschelkamm z minulých prázdnin volil, že Ti ta bavorská

zem tak jako mn udlala, nutíc Tebe, že vždy zase za ní chodíš.

Známf já sice více jen alpskou ást Bavor a Bavorský les a Šu-

mavu jen málo a mimochodem; lituju ale vždy, že otec ech,
picházeje v sieže žírné zem pres ti eky, píliš brzo se zastavil.

Mohl ješt i tu Šumavu i kousek toho Dunaje pekroiti a za-

ujati! Naši pedkové s pomocí pibylých host tyto naše zem
buto nehorázn zkultivovali a vyžili, aneb už byl pvodn ten

rozdíl mezi ped- a zášumavskou stranou, jehož jenom naši slavní

ddové z ohled strategicko-oekonomických dbáti nechtli. Zkrátka,

tak jak tento svt nyní vypadá, má Bavorsko naproti echm
znamenitý kus zachovalé jadrné pírody a hojnost jídla a výbor-

ného piva. O všem tom Tvé psaní se nezmiuje, ale bu jak bu;
juž žes na svém zpáteném tažení ped samými hranicemi se

zastavil, dovoluje mi souditi, že to nebylo maní a náhodou, nýbrž

s dobrým rozmyslem. Jakž teprv, komu se udalo seznati jižné i
horní i Starobavorsko na úpatí i u vchodu Alp, s jeho bujnými

trafmi (,Matten' podle mne), lesy a jezery, mezi nžto Staremberské.

vn hor ležící, nelze poísti s jeho hrubými, ale zámožnými sedláky

a horaly o pevných lýtkách a výborných žaloudcích prav arka-

dické hrubosti a prostoty! Tam ti bavorští velkomšfáci z Mnichova

a odjinud tráví v hojném potu obojího pohlaví své blahé prázd-

niny na tak zvaných Sommerrischách ut prisca gens mortalium

v takovém zapomenutí ostatního svta jak mezi Lotofagy Homé-
rovými. Taková velkolepá krajina alpská snese i leckterou fabriku

a ješt je pro dlníky chleba i masa dost i pivo dobré; a ješt

nezabere celý povrch zem bída hladných bosáku, jichžto pro

krádež odsouditi svdomitý soudce vru stydti se aneb zatvrd-

nouti musí.

fulkamm, poutnika místo ;• bavorské Šumavé.
1 Nanuku na spis AI. V. Sembery Západní Slované v pravéku ili

r kritický, 3 mami
a lllyrii bydli .- :sti mi doby pedhistorické fVidt

o duchu KoUdrové nebyly asi ielceu huti.



. 280—281: 1867 ZÁÍ 22 — 1868 ÚNOR 18. 537

Než kam bych já se tu zabral! Pánbh kázal, aby se lov-
enstvo rozplodilo na celém povrchu zem, musí se tedy nalézti

lidé, ježto i pro ledové poušt severu a palivé pištiny jihu, nerci-li

pro pkné zem eské zápalem vlasteneckým vzplanou. Kdyby jen

už povždy více nebo tžších penz bylo, aby lovíek tak na tu

dvoumsínou Sommerfrisch ml ! Z toho všeho si vyber, jakou

mám radost nad Tvými zdárnými letošními prázdninami, a snažn
Ti peju zdatné následky pes celou zimu.

Já o svých prázdninách musím jenom konstatovat, že máme
každý týden nkolik sezení professorského sboru na technice,

která reorganisovaná prvním íjnem se má otevíti a zahájiti. 4 Na
zdar! Ureno v organickém statutu pro professory služné 1600 zl.,

postupn ob deset let 1800 zl. — 2000 zl. Ml bych tedy blahou

nadji, že i pro mne nco vypadne. Avšak já, jsa ustanoven a

placen od zem, musím teprv oekávat, s jakým osudem tato moje

áka ve snme se potká, 5 tím více, bude-li do té doby, když by

se o tom jednati mlo, sestavení snmu podle nynjšího á la

Beust. 6

Mezi prázdninami vzbuzovaly noviny pozornost na Tvj nov
vyšlý Slavisches Schriitthum in Bóhmen, 7 jen že ho prozatím

jedinýnký výtisk do Brna došel. Obdivuji se vbec Tvé ustaviné

bohaté innosti literární. K tomu budou práv ty nové síly z tch

bavorských prázdnin obzvláštn dobe se hodit.

Bu tedy zdráv a šasten, a kdybys zase jednou mi psal,

neošfádej se 8 na drobítek pragmatických podrobností.
v
Eppaao.

281.

J. Helcelet I. J. Hanušovi. Brno, 1868 únor 18.

Chvála pednášky Hanušovy o babylonské vži i jeho Das

Schriftwesen und Schrijttum der bóhmisch-slovenischen Volker-

* Viz list ís. 278. 5 Viz tamtéž.
6 Bedich Ferdinand hrab Beust (1809—1886), který jako kanclé íšský

provedl státoprávní vyrovnání s Uhry a proslul výrokem, že Slované v této

íši mají .pitlaeni býti ke zdi'. Snm moravský ml bezohlednou takovou

vtšinu nmeckou.
7 Das Schriftwesen und Schrifttum der bóhmisch-slovenischen Vólker-

stámme in der Zeit des Oberganges aus dem Heidentume in das Christentum.

Eine literaturhistorische Abhandlung von Dr. i. J. Hanuš. Zur Jubilíiums-

Feier der Auffindung der Grunberger und Kóniginhofer Handschrift. Prag, 1867.

s .Ctihodný to moravismus.' fPozn. HelceletovaJ.
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stíimme. Porady o reorganisaci techniky. O nemoci vlastni. Jak
je v rodin Hanušov? Zprávy rodinn. Ctibor v Tšín. Upo-
zoruje na dilo MHUnovo.

Originál. Praha. Museum král. eského. Bez adresy a bez podpisu.

V Brn 18. února 1868.

Mj milý Hynku ! Došla mne v nedli pod kížovou páskou
od Tebe tištná zpráva o Tvých pednáškách o babylonské vži
a o zmatení jazyk, 1

jižto jsem ihned state pede s velikým za-

líbením proetl, a rovnž tak dr. Fandrlík, jemužto jsem ji byl

sdlil ; obdivujíce Tvj zvláštní a záslužný zpsob, jakým zajímavé

vci, které ve své bibliothece ítáš, hned i pednáškami a zprávou

aspo strunou ostatnímu kesanskému svtu ku vzdlání ducha
a k obveselení srdce i mysli na svtlo vynášíš. Zárove ty takové

zásilky ke mn porovnávám s holubicí a havranem, ježto Noe
z archy na zvdy vypouštl. i vlastn ,Das Schriftwesen und
Schriíttun, 2 které mi Bratránek v prázdninách pivezl, byl havran

a ta zpráva o babylonské vži budiž holubice, která T nemá ne-

chati bez zvsti, že ješt jsem živ.

Onoho asu, když m onen havran doletl, byl jsem velmi

zamstnán poradami professorského našeho sboru o reorganisaci

techniky zdejší, 3 tak sice, že mne Bratr[ánek] po dvakráte doma
nezastal, a když jsem pak nato šel za ním do kláštera, už ho tu

nebylo, byl už odjel do Krakova. Pouštje se tedy já, pokud mi
chvíle prázdná staila, do tení toho jubilejního spisu, 4 jenž i za-

jímal i pekvapoval m nejedním vyvedením resultát Tvého badání,

odkládal jsem zatím odepsaní Tob za tu zásilku na ten as, až

vytu; což zatím trvalo delší as, ponvadž tení toto muselo býti

asto petrhováno. Zatím ale mezi nesnázemi a úlohami, spojenými

s uvedením oné reorganisace v život, utíkal as a pitékaly vánoce

za samým mým odkládáním odepisu dlužného.

Nuže, myslil jsem, na vánoce, ku závrku roku bude záhodno
tuto povinnost pátelskou vykonati. Ejhle, tu jsem se 23. prosince

musil uložiti, onemocnv dosti tžce na nemoc jakousi tyfosnou,

která mé sily tlesné i duševn tak zlomysln ztenila, že jsem

Erklrungsversuch der Sage uber </<•/; oabylonitehen Thurmbmt, dic

Sprc rrung und Zentreuung des Menschengesehieehtei

a l. ervence 1967. s/i. 1867, i. str. 61 71. a li. str. l li.

tttl VÍM V list,

4 Výklad ti p titule spisu v lis:,
\ poen. 7.



. 281 : 1868 ÚNOR 18. 539

po 6 nedlích teprv musil zase zaínati se piuovat životu ponkud
více než rostlinnému a že jsem s velikou opatrností 10. t. m.

mohl zase poat své pednášky. Nuž, nyní hned a asto jsem

zpomínal na T, a že budeš chtíti mti známku života ode mne;

ale ml-li jsem už díve píiny stžovati si k Tob na pravdivost

Horácova obrazu starce, 5 tož je to s takovým rekonvalescentem

ješt dvojnásob h a — ,Dilator, spe longus, iners' — reflektoval

jsem už na prázdniny posledního masopustu i ostatk, kdež by

vhod bylo, konen Tob psáti. Tu piletla Tvá holubice — a

ejhle ! ratolestka : ,Žiju !' V nemoci jsem nejednou se obíral

myšlenkou, že konen jednou bude poteba umíti, i zdálo se

mi, že bych toho dosti pokojn snesl; zatím není hodno malovat

ábla na stnu. Však ono to není darováno. Ostatn zkouším na

Tob pravdivost verše Sofokleova : Tou šfiv odek o>s ó yypáoxwy

soa, tše se na brzké jaro, bych se dal znova do onoho sladkého

zvyku bytí a inní.

Než pi tomto svým peobšírným klábosení nesmím zapo-

menout, že i bulletiny ve psaních Doiných naší Božen i o zdraví

Tvém a obzvlášt Lauin, by i jen velmi lakonicky, jakýchsi

stín se zmiovaly; pi emž mi na mysl pichází její podivný

onen strach ped horami a vzduchem jejich, jak jsi se zmínil za

asu prázdnin svých bavorských. Vzdávaje Ti tedy díky co nej-

uznalejší za vypouštní Tvých vzácných havran a holubic z archy

do Moravy, nemohu pec zatajiti snažné pání, zvdti jednou

i v netištných ádcích, jak žijete a zdravstvujete. Bohdejf! tšte

se se mnou na brzo nastati mající jaro a osvobození Dvy zlato-

vlasé bohyn.

Z Doiných dopis jest nám vdomo, že Adélka Jiínská 6
je

v Praze. U nás masopust nenatropil orgiemi svými hrub hluných

vcí, vyjma jedinou tanení zábavu na besed, uspoádané od

slovanského spolku zpváckého brnnských technik. Nad to i má

nemoc poutala holky mé k samaritánské lásce pi lžku mém.

Ctibor že je auskultantem u krajského soudu v Tšín, tuším už

jsem Ti psal. A takto jsem s novinkami domácími hotov, a peje

si dobrých zpráv od kruhu domácnosti Tvé, koním se srdeným

a pátelským pozdravením. I abych konil ním krásným vskutku,

a ne jen ve slov, prosím: Dej si podati v bibliothece A. L. Millin,'

5 Viz lisí ís. 266. G Ad. Heindlová.

' Aub. L. Millin (1759—1818), archaeolog francouzský. Helceleí ml
v bohaíé své knihovn nmecký peklad díla zde zmínného A. L. Millin s My-



540 1868 ÚNOR 18— 1868 KVTEN 4.

Gallerie mythologique a ra na tab. XLVII nápis fig. 197 na sebe

a na nás vesms potahovati, an zní: Anima dulcis, fruamur nos

sine bile. Zeses (Q709C)! Ci po našem : Duše milená, užívejme bez

hokosti. Živio. Amen.

282.

J. Helcelet I. J. Hanušovi. Brno, 1868 kvten 4.

Brandl chce pednášky Hanušovy, konané v král. eské spo-

lenosti nauk pro zemský archiv. Rukopis Cerroniho o spisech

Komenského bude mu poslán. O Synopsis Historiae persecutionum.

R. Heindlová v Brn. Sám do Prahy nepijede k slavnosti diva-

delní. Xevi, jak stráví prázdniny. Do Tater nepojede. Nový prelá'

starobrnnský

.

Originál. Praha. Museum král. eského. Bez adresy a bez podpisu.

V Brn 4. kvtna 1868.

Milý Hynku ! Následkem Tvého polooficiosního psaní ze dne

26. m. m. promluvil jsem ihned s archiváem Brandlem a odevzdal

jsem mu hned i duplikát Tvých pednášek, 1 za které Ti slu

dkuje a táže se, zdali by i starší lze bylo koupiti a kterou cestou;

on že by je všechny, po jednom totiž výtisku, koupil pro knihovnu

archivu. 1 já za mn urený výtisk pátelsky dkuju.

Vzhledem na Cerroniho- rukopis o spisech Komenského za-

thologische Gallerie. Eine SammUtng van mehr als 750 antiken Dinkmálern.

Statnn, geschnittencn Steinen und Gemíildcn. zur Erluterung der MythoL

der Symbolik und Kunstgeschichte der Alten. Sorgfáltig Qbersetzt und mi:

190 Original-Kupfcrbláttcm der franzosischen Ausgabe begleitet. Berlin und

n, 1820.

1 Mínny otisky pednášek konaných v král. eské spolenosti nauk.

- Jun Petr Cerroni guberniálni sekretá a pilný s

starých památek, jehož sbírka listin zakoupena stavy moravskými. \'i: list

is. 286. Podle :nrávy p. archiváe dra. ti. Navrátila zde mínn rkp. Nachric

iib, nsumstnde verstorbener und itzt lebender Schri/tsteller Máhl
nebst áem Verzeichnifit ihrer Schriften gesammelt und tusammengesteUi

Johanu i . feni fest archivu zemském v Brt

sbírce Cerroniho oád. li U vtena jsou obt

a zmínný životopis Komenskélio azku I. (obsahujícím ptsm

641 pod heslem Comenius Johann

: feno tpity, potem 145 a rukopisných ;

Hanui podal o tomto ruko; teddnl krá

ti nauk á
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vedl Brandl hned, co potebí, a[by] se Ti úadn, od zemského snad

výboru, k opsání poslal, což je lépe, než dáti jej zde opisovati,

ponvadž kabrák zde není nazbyt a Ty naped pesvditi se

mžeš, hodí-li se Ti celý, aneb která jeho ást. Ponvadž s odpo-

vdí touto drobet jsem se omeškal, možnáf, že tento Cerroniho

r[uko]p[i]s už došel do Tvých rukou; ne-li, dostaneš jej tyto dn
nejblíže píští.

Pikládám také in forma originalis opis titulu knihy od ruky

Brandlovy, totiž Komenského Synopsis Historiae persecutionum

Eccl[esiae] Bohem[icae] a sám jsem knížku vidl a etl na ní rok

1647, na nmž není dost málo poznati, že by mohl býti pi- neb

petištn pozdji. 3

Co se týe žádaných periodických spis, nebylo mi ješt

možná který sehnati; avšak jsem také ješt mnoho neuinil vtom
smru, ale uiním dle nejlepší možnosti.

Že jest Siny4 v Brn, to asi víš i zvdl jsem to Bratránkem

ve svátcích velkononích; jen litoval jsem, že mi není možná ji

vyhledat, jak bych byl ostatn velmi rád, u Krichenbauera 5 co

jedovaté ohavy národa našeho i strany. Konen nás tyto dni

navštívila a mli jsme z toho velikou radost. Naíkala hoce na

nmecký dojem, jímž na ni psobí Brno; avšak znáš to sám,

musí to býti ale ovšem mnohem strašlivjší v atmosfée p. švagra.

Na otázku, kdy bych ji mohl navštíviti, abych, možná-li, snad se

pítomnosti jeho vyhnul, žádala m, bych toho neinil, že by neáda
domácí poklid sestry porušila. Oekáváme tedy, že svj slib vy-

plníc zase brzo nás potší, kdež konen lépe si promluvíme nežli

tam. Ostatn co do zdraví velmi dobe vypadá. I my dosti dobrému

zdraví svému se tšíme, oekávajíce netrpliv konené zahájení

krásnjší doby i anabasi Persefony ili Dvy zlatovlasé. Lákavou

pou do Prahy pustím mimo sebe, sestárnuv už jaksi píliš pro

hlomoz takových pomp, 6 a mne to velmi tší, když znamení

života našeho, teba nkdy drobet ostentativnj na svtlo vystupují.

O prázdninách mých též nemohu na ten as více íci, oeká-

vaje ješt poád na prázdno od snmu, sejíti teprv se majícího,

3 Viz list cis. 279. V Jungmannov Historii liter, eské- V, 379, d) jest

totiž udán rok tisku tohoto díla v Leyden 1648.

4 Rosina Heindlová, rozená Kallinová.
'' Ant. Krichenbauer, editel nmeckého gymnasia v Brn 1867—1872,

kdy peložen do Znojma. Ml za cho Karolinu Kallinovou.
6 Slavnost položení základního kamene Nár, divadla v Praze ve dnech

svatojanských.



542 . 282—283: 1868 KVTEN 4—1868 ERVENEC 28.

zvýšení mého služného 7 a prozatím jaksi na bolest ministra financí

rakouských trp. Juž pro totéž uhýbám se i vyzvání nkterých

pán kolleg, jižto zamýšlí v prázdninách výlet do Tater, akoli

i jinak ješt bych se rozpakoval. Mžeš-li, pije jen, ale ne s pro-

gramem píliš seveným a urputným.

A[d] vocem praelatus S. Thomae; s vím jen, že je Nmec,
a ostatn mírný i lahodný, a milovník pírodních vd. Vale et fave!

283.

J. Helcelet I. J. Hanušovi. Brno, 1868 ervenec 28.

Dkuje za Quellenkunde a za zprávy eské spolenosti nauk.

Chválí volbu jižního Bavorska k letnímu pobytu. Sám má nej-

vtší zálibu v krásách krajinných.

Originál. Praha. Museum král. eského. Bez adresy a bez podpisu.

V Brn 28. ervence 1868.

Milý Hynku! Zásilku Tvou ze dne 21. t. m. obdržel jsem a

vyídil. P. archivá 1 ml radost nad Quellenkunde- a tištnými

zprávami Tvých pednášek v Uené spolenosti'1

a co do navráce-

7 Viz list ís. 278.

? eho Jan Mendel z Heinzendorfa ve Slezsku (1822 1881), professor

pírodních vd a proslulý badatel nmecký tohoto odboru, zvolený prelátem

13. dubna 1868. Prelátem u sv. Tomáše nazván podle prvotního kostela a

kláštera augustiniánského v Brn. fehoi klášterní budova na í.ažanského ná-

mstí promnna nyní v místodržitelství.

1 V. Brandl.

I. ./. Hanuš, Quellenkunde und Bibliographie der bOhmischslovenischen

Literatargeschichte vom Jahre 1348 1868. Prag, ti

(viz lis: , i: do tio doby konal Hanuš
další pednášky v král. i tlenosti nauk. o jejichž otiscích tát

Ober die P/lege der bohmischen í.iteratuigescliic/ite am Ende des 18. und im

tne des 19. Jahrhundertes ze dne .'. ervna 1861 (pojata sem

spadá až do této doby.) S/i. 1867, I. >2 '< I : I 'ber tinlge Wi.ierspnlche

im l.iede Beneš Hemanov der KOniginhofer Handschrift. Bericht uber die Ober-

'ationen der hell. Brigitta ze dne

<l. ber die (tltesten biUimiselien (ilossen und Interlit

nannten Homiliars eines Prager /< • dne 21. íjna

. II. str. Dat '.laitraum ist n Heinrich

jun

; und deutschen I iedes unter dem Wyšehrad und die

ídu a 16. ;
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ného rukopisu pravil mi, že Tvj na to vydaný spis zkrátka znií,

což prý už i uinil, jak pozdji mi pravil.
4

I já pkn dkuju za

Quellenkunde a taktéž za dnes došlý pod kížovou páskou balíek,

jehož tu kterou ást hned po obd dnes archiváovi doruím.

Tolik tedy ad officiosa.

Co se týe naznaeného programu Tvé dovolené, nemohu

jinak než p. ehoi 5 urá! vzdáti a souhlasím s jeho náhledy

o vzácnosti krajin jihobavorských. Peškoda, že já jaksi z bryndy

vybednouti nemohu; jak rád bych se uchýlil k tm hlubokým

jezerm alpským mezi skalami a lesy a nedaleko výborných pivo-

var. Milinu si pedstavuju už dosti velikou a moudrou, že Ti

stýskat si nedopustí.

Za to si bude stýskat doma Laura s Klemení, což má za to,

že se bojí hor a nieho dobrého od nich nenadá. U mne naopak

pibývajícími lety zalíbení v pírodních krásách krajin všechny

ostatní druhy krasochuti ponkud ovládá, tak že snívám nkdy
jako o vrchu blaha staeckého, moci jako njaký bobr každoron
asi 3 msíce v njaké kolové budov (Pfahlbaut !) tráviti teba

i s udicí anebo bez ní. Tot ovšem spleen Anglika dstojný, ale též

anglického bohatství potebný. Ale vzhledem takové choutky není

tuším nad jižní Bavorsko, kdežto v porovnání k ostatním stedo-

zemným krajm ješt spatiti lze kus mladistvého líce matiky

zem, kdežto totiž voda, toto Thalesovo ápiozov, ješt viditeln co

symbol pohybu zemi oživuje, a kdežto, a na místo kolových budov

dávno už ohromné kláštery nastoupily, zase už zrušené a dílem

i v pivovary obrácené, kdežto, ku, pece ješt kus staré, blahé (!)

doby do pítomnosti strmí. Nevytýkej mi tu ,starou, blahou dobu',

since 1867, SB. II, str. 89—95 a 99—103; Uber die Eintheilung des Jahres

und der Monate bei den alten Slaven au/ Grund der Nátur- und mythischer

Ansichten derselben ze dne 30. prosince 1867, SB. 1867, II, 103—118; Ober die

sogenannte prosaische Obersetzung des bóhmischen Dalimil ze dne 27. ledna

1868, SB. 1868, I, str. 11—21; Uber die Auffassungen Legis Gluckseligs und

Šetnberas seitens der gefalschten Handschri/ten in der Literatur der Bóhmen

zur Zeit der Auffindung der Kóniginhofer und Grilnberger Handschrift ze dne

10. února 1868, SB. 1868, I, str. 24—27; Kritische Studien uber A. Comenius

bibliographischen Brief an seinen Verleger P. van den Bergen (Montanus) ze

dne 30. bezna 1868, SB. 1868, I, str. 73—87; Uber die Bibliographie und

literarische Wirksamkeit des J. A. Komenský nach Cerroni ze dne 25. kvtna

1868, SB. 1868, I, str. 109—115; Analyse des Werkes Anti-Al-Koran des Bu-

dovec z Budova ze dne 22. ervna 1868, SB. 1868, I, str. 116—124.

* Viz list ís. 282 pozn. 2. Spisem mínna stvrzenka Hanušova.

5 Aug. eho, lékárník, zet Hanušv, cho Emilie Hanušové.
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vždyt to mrav a privilej starých; nebof budoucnost necha si

mládci ve snách malují, a komu-li z nich krásný sen se vyjeví,

a se neodíká nkdejších zpomínek na mladá léta.

Tedy mnoho štstí na blahou dovolenou a kéž se navrátíš

nazpt omladlý s Mihnou kvetoucí a zkušenou. A zbude-li Ti

prázdná chvíle, teba za njakého deštivého dne, a zpomeneš-li na

mne i smyslným znamením njakých ádk, tož aspo budeš

bezpeen, že naleznou vdného tenáe! Na zdar!

-2S4.

J. Helcelet I. J. Hanušovi. Brno, 1868 zái 20.

Útcha pi myšlenkách na smrt. O bavorské villegiatue

Hanušov. Reorganisace techniky provedena. Aíysli, že mu snm
moravský nezvýší platu.

Originál Praha. Museum král. eského. Bez adresy.

V Brn 20. záije 1868.

Milý Hynku! Tvj list ze dne 29. srpna z Osí zpsobil mi

pes všechnu deštivou mhlu, ježto se na nm rozprostírá, velmi

milý dojem; nebo navzdor stín a mraku jest v nm dosti míst

osvtlených svátenou záí, a co v nm smutnji zní, není konen
objektivn neštstí, nýbrž jen subjektivn smola, i snad ani ne

smola, ježto lpí urputn, nýbrž více jen skvrna blátivá, ježto C

snadn se vymne a zmizí a ve zpomínce Ti zanechá neporušený

skvlý tón pkných obraz a názor. Co zstalo pkného ješt

mimo ležet, to nepotebuje T mrzeti; lovk jest soudec, v njž
se všechno nikdy nevejde, by lovk nabíral sebe lakotnji.

A dá-li bh zdraví a penz — a pro by nedal ? vždy dal tolikrát

máš tam krás napodruhé uschovaných, jichž užíti letos jsi se

OŠfádal. Milinka sloužila Ti co spolupoutnice velmi dobe, jsouc

Ti orgánem, jímž jsi vnímal mnohou vc živji, nežli bys

byl uinil. Našinci — ana senectus ipsa morbus není na dlouho

rádno samu býti; a kde Miliun nestaila, nescházel Ti než njaký

sympathický spoleník, ji ku nkdy dobrá náhoda v cizin

nahodí, abys byl jeho pomoci pemohl onu uauseu" cestování,

anebo Vlastn ji se uhnul. - Takový nával hlrístskéhO hluného

Menschheitu mže, vru! samotou 5ího podivína

venia verbo, ve smyslu dobrém nemile obraziti a ve

. hnus.
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hlemýždí poustku zaplašiti, at jest to v Išlu nebo v Interlaken

anebo v Partenkirchen. Dobrý humor dobromyslného sprostáka

staí našince, jakoby nic, z takových trampot vyvésti. Škoda, žes

dal tak hned v útk se zaplašiti ! Blouznívám, a jsem tam nebyl,

že by našinec na behu jezera Walchensee, anebo Kochelsee, se

mohl nabažiti onoho idyllického pasení se jako v Osí a nad to

užíti veliké panenské pírody pídavkem. Ale o blaženosti platí ono
národní:

Zvlo má, zvleko, Na horách nerosteš,

hoj dobe, kdo t má! v poli t nesejú.

Ale já t nemám, Zvlo má, zvleko

!

teprv si t hledám. kde t smutný najdu ?
2

Ostatn domýšlím se, že ješt v Osí zase sluneko vn
i vnit Ti zasvítilo a žes asi neád ješt do Prahy se vrátil, což

já také srden peju, doufaje, že pak i stesky na ,nespoádanou
domácnost' své trpkosti pozbyly, jižto jim spleen a mhly bavor-

ské dodaly.

Memento moi, jímž na konci psaní své zavíráš a ježto u mne
jist rozumjícího ohlasu našlo, musí nás pobádati ku klidnému

plování proudem života, pokud nás hladina jeho nese, nikoliv

nás zarmucovati strašidlem všeho toho, co s našimi po nás bude.

Kdož to, by sedl na trn, smí íci: ,Nu, nyní umru a zane-

chávám po sob vše tak ubezpeeno a upraveno, jak jen si žá-

dati mohu.' riav-a pel, svt nebží po žulové dlažb, aniž po

diamantovém most, nýbrž vlnami plyne a my na nich jako pna;
kdo je nejvýš, pochází práv z hloubi, a kdo je v hloubi, toho

mže povznést brzké hnutí vzhru. Ty nazýváš své tesklivé po-

slední psaní .zpovdí', ale nemysli, že si proto osobuju, dávati

Tob nauení, pokání a roz[h]ešení. Nikoliv, vímf, žes dostateen

sám sob knzem býti ; ale hlas Tvého volání vydává v mysli

bratrské ohlasu, a eho více chtl bys postžováním dosáhnouti,

než sympathickou odpov spoleníka strasti. Úplná však noc

ješt nám, bohdá, nenastává; ješt tuším i sluneko nám nkdy
svitne.

Co se týe tlesné choulostivosti, i mne to co chvíle má za

paesy; a má-li to pijíti ješt h, nebojme se; vždyf se neubojíme

nieho.

Co se dotýká mé materiáln existence, ekám, že si mne

- Viz: Fr. Sušil, Moravské národní písn, str. 502. Píse zde citována

z pamti a proto ne zcela vrn.
35
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moravský snm obere za politického muedlníka; techn[ický] ústav

zdejší byl totiž reorganisován a platy služné zízeny na 1600, 1800,

2000 zl. v decennalném postoupení. 3 To dle nejvyššího usnesení

nyní i na mne obrátiti, náleží snmu. Náleželo by mi dle toho

2000, neb sloužím už tetí desítku let co ,prof. universitní] aneb

vyšší školy' jak to zní v organisaném statutu. Nuž, uvidíme,

nezastydí-li se snm, vihled se mstíti. A pro by se stydl ?

Vždy se vbec nestydívá. Proež, bude-li tak, polituj mne, Hynku
milý, a pomysli si: ,1 ten by toho píplatku byl mohl dobe
potebovat.'

Nuže tedy, nic bát! a memento moi! Tvj Ján.

28ó.

J. Helcelet I. J. Hanušovi. Brno, 1868 prosinec 25.

Posílá Spisy Žerotinovy a teni pouné. Díky za spisy Hanu-

šovy. Dr. Fandrlik advokátem. Božena s nim zasnoubena.

Služné Helceletovi nezvýšeno. Páni novoroní. Nejistota ve :

zahraniních.

Originál. Praha. Museum král. eského. Bez adresy a bez podpisu.

V Brn na boží hod vánoný 1868.

Milý Hynku! Posílám Ti tuto, což jsem už ped 14 dnmi
od pana Lazara, 1 jednatele Matice Moravské, pevzal k posláni,

totiž I. a II. díl Spis Žerotínových- a III. až VII. sv. tení pouného
a zábavného, vše od Matice jmenované, jejíž údem pispívajícím

jsi se stal. Jako takovému náležel Ti díl II. Spis za 80 kr. (ježto

jsem si dovolil zapraviti), I. pak bezplatn. Ono tení poun[é] a

zábav[né] poznáš hned co pozstalost nebožky Koledy," cujus

pars magna jsou práce Tvé vlastní; a to tedy nic nového pro

Tebe, lituju pece, že se I. a II. už nedostávalo; bylo jich zbylo

jen nco málo a ty byly hned rozebrány. Vezmi tedy sho\

zavdk a odpust pomeškání zásilkfy], které neumím jinak omluviti.

než svou kehkostí i vbec nedostatení

Viz lis:

1 Theoá gymnasia v / ;

Vix

bylých exemplá Koledy mimo ást kal

i pu! Ot

tf unii k
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Jinak Ti vzdávám díky za posílané odtisky pednášek Tvých

v Uené spolenosti, 4 jejichžto duplum jsem rozdlil archivái

Brandlovi, pokud jich neml od Tebe sám, a jinak dr. Fandrlíkovi.

Tento poslední stal se advokátem — v Mezíi Velkém sice

— nešel tam ale, nýbrž usadí se od Nového roku v Prostjov.

Svtíme zejtra námluvy jeho o Boženu v kruhu rodiny Fandrlíkovy,

totiž matky jeho a bratra 5 a jakési tety, která u nich bydlí. Satek

konený ale odkládá se až po velké noci asi i na jaro. Chceme

jim a zvlášt Božen tím ušetiti nesnází, které s usídlením zimným

spojeno by bylo ; nebo nesedají do hnízda hotového, nýbrž jesti

teprva hnízdo dlati. On tedy zatím odjede sám a Božena zatím

bude doma ješt na šicím stroji, jejž jsem jí na vánoní dar koupil,

šíti a pipravovati do hnízda a pro hnízdo. — Fandrlík jest muž
statený a vzácný a Božena hodná a doufám, že se jim povede

dosti dobe a blaze, dá-li jim bh zdraví. Nemohu Ti popisovati,

ale uhodneš sám, že mj poklid fysický vším tím ponkud jest

porušen, ve ale ovšem s resignací a rád se podávám.

Vzhledem vci materiálních a statk pozemských mohlo se

mi ovšem dle pání mého lépe vésti a potkala mne ovšem ne-

hoda naped obávaná s ustanovením služného mého se týkajícím/

což na staré léta není milá vc. Rád bych se byl vzdal té cti

muenictva politického; než ponesu to klidn a náku a slzím

proto se neoddám. Takto veselé a zármutek v tomto bídném svt
lidském chodí poád spolen. Kéž na ten zbytek dn mých aspo
pramen zdraví relativního mi nevysýchá, bych s dobrým zpsobem
donosil, co bude uloženo.

A takto k novému roku nastávajícímu peju i Tob, aby

zdraví Ti bylo píznivé jak do osoby vlastní, tak i co se Laury

a dítek týká, a mlo-li by nebe nkdy se zachmuiti, aby i jasných

slunených pohod se nenedostávalo.

4 Od 28. ervence 1868 (viz list ís. 259) Hanuš konal v král. eské
spolenosti nauk tyto pednášky, jichž otisky Helceletovi poslal: Uber eine

bóhmische Beichtformel aus dem 14. Jahrhunderte und uber neu aufgefundenc

bóhmische Schriften ze dne 20. ervence 1868. SB. 1868. I, str. 1—5; Uber das

mittelalterliche philosophische Gedicht Alani de Insulis Anticlaudianus z 26. íjna

1868, SB. I, str. 12—17; Uber den Teufel in den bóhmischen Sprichwórtem

als einen Beitrag zur Philosophie des Bosen z 23. listopadu 1868. SB. 1868, 11.

str. 32—40; Uber das lithauische Volksmárchen .Der Zimtnermann, Perkúnas

und der Teufel' ze dne 21. prosince 1868 (na poest dra. Aug. Schleichera.

zemelého dne 6. prosince 1868) SB. 1868, II, str. 42—52.

• Felix Fanderlik, c. k. pro/essor prrn. školy v Liberci.

11 Viz list ís. 278.

35*
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Co se týe komedie velké, svtem zvané, tuším, že bez n-
jakých zajímavých i uchvacujících výjev nebude; vždy stálého

na svt nic není, nýbrž xav-a pú a noteftoc á-avrúv nadjp.'1 Po-

plyneme tedy vinami, totiž bu na vlnách neb sami vlnami jsouce.

a bojovati budeme bráníce se, pokud vlnami býti nám popáno
bude. A tak tedy mjme se rádi na ,MHoraa jr£Ta\

2s<i.

/ Helcelet I. J. Hanušovi. Brno, 1869 únor 20.

Blahopeje Hanušovi k uzdraveni. Sám také byl ehurav.

Tší se na jaro. Božena se chystá k svatb. Dkuje za Hanušovy
spisy. O prodeji knih Matice Moravské a j. Vypjený spis byl

ádn odveden. Brandl žárliv steže zemského archivu. Podezeni
proti Mater Verborum. Tvrdost - tvrz. Tebo k prázdninovému
pobytu chválí. O eském rybnikástvi.

Originál. Praha. Museum král. eského. Bez adresy.

V Brn 20. února 1869.

Nuže, milý Hynku znovuvzkísený, lituju srden optnou
Tvou zkoušku, jižto jsi musel v loži bolestném podstoupiti, i peju
dkladného okáni a ostrabení, anebo, kéž možná, omladnutí.

Toho napokon bylo by nám oboum zapotebí. Náhlé, co nevidt,

onemocnní a potom zdlouhavé ozdravení: tot tak ráz let pi-

bývajících, jako píprava ku vné sláv. I já jsem obdržel dopis

Tvj též takoka ve špitále ; ochraptl jsem jakýmsi lehím sice

bronchialním katarrhem a musil jsem pes ostatky, i[d] e[stj po-

slední masopust, vcelku na 14 dní pednášky petrhnouti.

Doufám, že pedasné jaro letošní, neselže-li, nám bude

oboum dobe sloužiti a v mozku i v útrobách dolejších bia

veselejší myšlenky roditi, nežli se tvoí v loži a v zimním Erebtl.

I vzdechy Tvé na rozvrzanou rodinu píchodem zlatovlase Dvy
my mezi pním ptactva a zápachem kvtin utichnou neb

nevšímány zstanou. Vždy tento svl už jiným není, jinaím

toliko nkdy se zdá.

U mne v rodin na tu chvíli jakýsi ilejší ruch. Božena sbírá

na hnízdo. Koupil jsem holkám šicí-
-

,i 127 zL,

•
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a nyní se šije výbava pro Boženu, jen se to práší. Fandrlíkovi

v Prostjov zaátek dosti dobe se vede a nkde po velkonoci

aneb na zaátek máje si pro ni pijede. Budiž! bude-li to ,neplodné

apatekarství', i krátká radost neb dlouhé strádání — kdož to ví?

Bezpenosti na to u žádné pojišovny koupiti nelze jest. Nám
starým ovšem pi tom notn se peí šklube.

.Dodatky' 1 jsem obdržel a dkuju ve jmén svém i Brandlov,

zdali teba už sám nepsal. I zprávy z Uené spolenosti 2 jsem

rozdal Brandlovi, Lazarovi, Rojtovi 3 a j. Obrázky 4 jsem pro duše

vzdlání ukázal, ale prozatím s jinými podobného pvodu po-

držel a uschoval, ponvadž nevím ješt, kde by se dobe uložily.

O knihách Tovaovské 5 a Drnovské 6 a asopisu Mat. Mor. 7 jsem

Lazarovi Tvé mínní stran knihovny sdlil a on asi už i opatení

na krátké cest uinil, ponvadž za jedno jest škoda rabatu pro

ty nedbalé knhkupce, a že také na ten as píliš mnoho na Mo-

rav toho druhu nevychází, aby toho soukromníci zmoci nemohli.

Vzhledem ku knize Komenského-Ceroniho- je vše v poádku

a nemáš tudy žádných už závazk. Odpus, že jsem toho díve

už psáti pominul; i vlastn to Brandlovi pináleželo uinit. —
Že máš laskominy na zdejší archiv, nahlížím, ale bylo by samému
pijíti. Brandl na tom sedí jako drak na poklad, i akoli vzdla-

njší, pece taky jakýs druh Hanky co do žárlivosti. Kdyby jich

bylo více v archive, mohlo by, zdá se, více se uveejovati, ale

vždy to musí Brandl sám do svého slávy vnce uvíjeti. Ad vocem

Hanka, trnu nad novými mraky proti Vaceradovi 9 vstávajícím^]. Bude

1 Hanušovy Dodatky a doplky k Jungmannov Historii literatury

eské. Praha, 1869. - Viz list ís. 283.

3 Vád. Royt (1827—1907), historik, professor esk. gymnasia, potom zem-

ský školní inspektor v Brn.
4 Píse písni, již Hanuš rozdluje v 13 obraz (v pti oddleních).

Helcelet dkuje za ni v list následujícím a oznamuje, komu rozdal zaslané

výtisky.

1 Kniha Tovaovská aneb pana Ctibora z Cimburka a z Tovaova pamf
obyej, ád, zvyklosti starodávných a ízení práva zemského v markrabstvi

Moravském. Vydal V. Brandl. Brno, 1868.

" Kniha Drnovská. Vydal V. Brandl. Brno, 1868.

' MM. r. I. z r. 1869 redakci V. Royta. - Viz list ís. 282.

,J Myslím, že Hanuš sám dospl k novým pochybám o pravdivosti eských

gloss v Mater Verborum, jimiž se stále obíral, jakož vidti z jeho pednášek

Ober das Alter und die Glaubwúrdigkeit der bhmischen Glossen des Salo-

mon schen Lexicons Mater Verborum. SB. z 2. února 1865, I, 48—56 a O bo-

hyni Živ, Skeptische Bemerkungen uber die slawische Góttin Žiwa, SB.

z 19. ervna 1865, 1, str. 123—239. Falsifikaci miniatury s písaem Vaceradem
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to zase práce pro kritiku, roztíbiti plevu od jádra a zrna ; neb

co do vci je to pece staré a nemožno, aby to byla celkem

padlaná starožitnina.

Piloženou ceduleku ad v[ocem] tvrdost ve smyslu tvrz,

fot, forteresse pikládá pro Tebe Brandl, jakožto zajímavou Tob. 10

Co se týká zámru Tvého pro prázdniny do Tebon,
troufám, že Ti tam bude dobrá píležitost dána spojiti utile dulci.

etl jsem práv novou knihu koupenou pro naši knihovnu tech-

nickou : Wenzl Horák (furstl. Schwarzenb. Wirtschaftsdirektor der

Dománe Witingau) : Die Teichwirthschaft mit besond[erer] Ruck-

sicht auf das síidliche Bohmen 1869, která mi dodala znamenitý

respekt ped oním dílem Cech. — Kniha to psaná od eského
praktika a v tom ohledu velmi zajímavá, a bych si pál druhé

vydání po esku, rozmnožené obrazy, o nichž v pedmluv zmínku

iní; byl by zajisté i v stavu úplnou eskou terminologii a hantýrku

rybáskou i rybnikarskou registrovati
;

jest on potomek v tetím

i kolikátém kolen po pedcích v témže úad postavených i na-

rozených, samorostlý asi kus historie eských rybník. Pod trudným

dojmem nkolika suchých let v zemích našich bylo mi zajímavo

ísti tam v nástinu historickém o eských rybnících, že Karel IV.

teprv asi zaal rybník hospodásky si všímati a jich zakládati

,ut regnum nostrum piscibus et vaporibus abundare. 11 Muselo

tedy v echách ponebí stedozemn i Binnenland- u. Stepe n-

klima nkdy své ržky vystrkovat juž i tenkráte.

Mnoho štstí tedy na tamjší prázdniny, aby se Ti tam po-

dailo založiti aneb nalézti njakou budovu na kolích, aneb alespo
njaký milý útulek s pohodlným životem a píhodnou spoleností.

Tvj Ján.

287.

J . Helcelei I. ./. Hanušovi. Brno, 1869 duben 4.

Pis[n vek Mat. Moravské odvedl. Dekuje za Píse plstli.

Brandlova kritika jeji. i 'sudek lieleeletuv. Kldeel praeuje o aesthe-

i malíem Miroslavem a t. ti. prokázali ai Patera <i Baum lánkem eské
glossy a miniatury v Mater \'crborum. CM. 1877.

TvrÚOSi tvrz: .takc ie ona tu nemá iádné tvrdosti dlati. Je

nitmi mokli škoditi anebo válku tu ttt. Pohony Olom. r. 1405 - fot 65*-' /Pfi-

Brandlv na zvláštním Ustku.)

ttat m Pelsti Kaiser Karl l\'. neudávaje místo.' fPosn. li< 1 1 letovaj

uttiieh Martin Pelcl (1734 1801), buditel <; djepisec eský. Zde mínn
feko v" s Kaiser Karl aer Vierte, Konig in BOkmen. Prag, i
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tice. Kritika národního smýšleni v Rajhrad. Táze se po Hanušov
práci o Kotljarevském.

Originál. Praha. Museum král. eského. Bez adresy.

V Brn dne 4. dubna 1869.

Budeš se diviti, milý Hynku, a tuším i mrzeti, že toto psaní,

jež jsi právem snad brzo obdržeti myslil, tak pozd dochází; nebo
úloha snadná stran odevzdání penz Lazarovi 1 protiv kvitanci

jeho byla vyízená brzo. Nechtl jsem však to poslati bez njakého

též ohlasu vzhledem ke Tvé kochané Sulamitce. 2 Jeden exemplá

podržel jsem sob a dkuju zaií, jeden dal jsem dr. Fandrlíkovi

a jeden jsem uril dle mého mínní nejkompetentnjšímu zde,

archivái totiž Brandlovi, jenž však práv nebyl v Brn, nýbrž

nkde byl na svátky na venku. — Pijel ale teprv tyto dni, kdež

jsem mu Širhašiim mohl odevzdati, a on hle, tém pes n[oc]

vysypal takoka panegyrikon do Mor. Orlice ze dne 3. a 4. t. m.,

kdež ve feuilleton snad už jsi ho sob všimnul anebo ísti budeš.

On t s Canticum canticorum a literaturou jeho už byl pedtím

znám, a bylo mu tudíž snadno ihned ten lánek do Orlice napsat,

s nímž nebudeš-li celkem spokojen, pece aspo vdn pijmeš

zpsob, jakým pozornost obecenstva na Tvou rozmilou obrací.

He jest to s úsudkem mým, k nmuž posud nemohu do-

spti, a mám od Tebe už i dívjší Tvou práci v rukopisu

z r. 1853 neb 1854. 3 Mn navleení Tvé tch vzácných perlí na

nit dramatických obraz nechce zadosti uiniti, anobrž pravému

kochání se v nich takoka vadí. Jaký pak to postup i vývoj

dramatického dje, když pes tolika pekrásných lyrických motiv
a výbuch poslucha i divák nedospje k onomu soustrastnému

i sympathickému zaujetí se osobami pedními, pi nmž lovk
pilne k osudu jejich, jak to bývá pi drámu a eposu, na p. pro

osobu Antigony, neb Haimona, pro osobu i Achillea, hlavn pak

Hektora, Andromachy a p[od]? Kulminace a vrch krásy Širhašiim

bezpochyby jest na p. oddlení IV. obr[az] 1. podle Tvého uspo-

ádání, kdež nad tolika naivnosti a pastorální idyllické prostoty

Píspvek pro Mat. Mor. Viz list pedešlý.

- Šir-ha-širim i píse písni v domnlé a aesthetické její podob staré

uspoádal I. J. Hanuš. Praha, 1869.

Zachována u p. zem. lékárníka M. Helceleta v Brn. Hanuš patrné

zaslal ji Helceletovi na posouzenou a opravu, když se ji obíral již v r. 18S3.

Viz list ís. 109.
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a vznešenosti lovka obejde pravá pobožnost jako v chrám
pírody. — Ale to vše se dje ve snu bez ladu a skladu jako

v skuteném snu; pro jednou hlásní prahnoucí toulace noní
milého nalézti pomáhají, po druhé jí vybijí, to žáden neví a s djem
hlavním není v žádném spojení, a múže-li býti e o dji, kde

protagonistka tém od poátku sní, spí ve dne a spí v noci,

a najednou takoka ve snu dojde svého propuštní, teprv když

se nechala svléci, naež hned zase usne. tená i poslucha sám

zstává poád jako v mrákotách, nebo na jevišti nepsobí na nj
žádná energie, žádná reakce, žádné pathos, proež nudní, dlouhá

chvíle na snad jest. V V. odd[lení] ješt jednou se probudila, ale sotva

k obzvláštnímu pathosu, než jen k nkolika didaktickým nauením.

Než, nehnvej se, Hynku, na mou práv Šalomounskou blazo-

vanost; já jen tím chci naznaiti nedostatenost dramatického

uspoádání. Co nespojené fragmenta hned dýchá Sir haširim svou

tajuplnou poesii. Proež myslím i domnívám se, že ta báse
není židovská, nýbrž njakého kmene s náboženstvím ješt pírod-

ním a tuším nábožná i solemní symbolická ; Šalomoun jen

pozdjší postava starého njakého Dda-Vševda, jenž cht

necht musí prchod dáti tomu, co íepoz yopuc Zeus s Herou, aneb

Perun s Dvou zlatovlasou po zim co rok provozují. Jakožto

taková symbolická báse mla by ovšem nevysvtlenou ješt,

ale s našimi národními bájemi spolenou nejapnost jak zapletení

tak rozpletení uzlu dramatického co liturgickou i konvencio-

nalnou nebo hieratickou zvláštnost. — Nehnvej se, Hynku milý,

že jaksi stízliv o Sulamithce mluvím, která pece Tob znamenit

udlala ; aspo nezavdám píinu k žárlivosti. Ješt bych pidal

zdání mé, že ta skladba má ráz jakýsi ženský, že tuto naivnost

a prostotu tuším jenom ženské pvodn skládaly a složiti mohly.

Co do ei nejsem nic více kompetentný soudit jako co do

hoe prohodného o výkladu. Piznávám se. i ono i toto dovoluji

si jenom v dvrném dopisu, ponvadž tak chceš. Zdá mi -

všechny holubiky, kvítiky, kalíšky a pod. jsou proti vznešenosti

básni a proti naivnosti její.

,Spade, ach, spade v chladnou vodicu' a

.Kdybych já vdla, kytice krásná'

tak nžné a ušlechtilé, že vodika, kytika jen (\o dt-

ského elednfka aneb do ttfKpdta náleží.

,Procitovati' co transitivum nejde. Také se mr
aneb jakékoliv schválné opakováni nem iriirovat, co

stylická zvláštní
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Ostatn není mi známo, jak to stojí s kritickou ubezpee-

ností textu. Pekladatel musil by se držeti pak co možná úzce

dle originálu až do podrobnosti. Prozatím vidím v biblích mn
pístupných tak velmi rozcházející text, že to pro výklad je pe-

kážkou nehoráznou.

Ad vocem sv. Duch, 4 pracujef prý o aesthetice, kterou by

vydala Matice Moravská. 5 Ad vocem Rajhrad: není tam duch píliš

slovanský, ostatn také ne prononcirovan nmecký. Pan Volný'

ovšem jest starý pedpotopný Nmec a pan prelát 7 neví sám, ím
je. Pan Dudík nebývá obyejn v Rejhrad, nýbrž v Brn; bude-li

zde v prázdninách, nevím; ostatn snad jej znáš a píliš mnoho
od nho oekávati nebudeš.

Pan archivá, 8 Lazar etc. Ti zkazují úctu a pozdrav. Práce

Kotljarevského

?

9 Co jsou to? To t eká ješt njaký ruský ád.

Jen aby T nic horšího nepotkalo! Zdali však nco lepšího, tož

srden gratuluju. U mne je vše zdrávo a plno velké innosti na

malém základ. Podobn peju zdaru pro obor Tvé rodiny,

pedevším dobrého, stálého zdraví pro Tebe na letní nastávající

dobu. Tvj Jan Hlzlt.

2SS.

J. Helcelet D. Hanušové. Brno, 1869 erven 7.

Soustrastný list jeho pí. Hanušové nedošel. Životopisu

Schleicherova Hanuš psáti asi nemínil. Stesk Hanušv na kritiku

Kotljarevského. Ráz korrespondence Hanušovy. O literární poz-
stalosti Hanušov, zvlášt o dodatcích k Jungmannov Historii

literatury eské. Posílá Hanušv nekrolog od V. Brandla.

Originál. Praha. Museum král. eského. Bez adresy.

^ , , , s .

V Brn 7. ervna 1869.
Draha sleno

!

Lituju srden, že onen mj dopis k Vaší ctné p[aní] matce 1

nepochopitelným mn zpsobem se mohl na pošt i kdekoliv

4 M. F. Klácel. 5 Zstala v rukopise v Matici Moravské.
6 eho Volný (1793—1871). historický topograf moravský, benediktin

rajhradský.
1 Gunther Kalivoda, prelát od r. 1854. \

'. Brandl.
,J AI. Kotljarevskij (1837—1881), slavista ruský. Dílo zde mínné jest

jeho dissertace O norpe6a.n>nbixT> oóuiaíixT. «3biH0CKiixi. Cianmib. Zasláno bylo

od petrohradské akademie Hanušovi k úvaze.
1 Po smrti I. J. Hanuše, jenž zemel rann byv mrtvicí dne 19. kvtna 1869.
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ztratiti a takto mé nemilé nedorozumní zaviniti, za které Vás

žádám o laskavé omluvení.

Co se týe otázek ve Vašem druhém dopisu (bez data), 2 ne-

zmínil se nebožtík ve svých psaních nikde [o] úmyslu vzhledem

sepsání životopisu Schleicherova. Jedin litoval jeho pedasné
úmrtí. Rovnž o svém lenství akademie peterburské nezmínil se

mi nikdy díve, až v posledním psaní stýská si toliko na práci

odtamtud uloženou jemu o professoru Kotljarevském, totiž úsudek

o pracích Kotljarevského, 3
litujíc takoka, že se v to uvázal.

Vidíte z toho, milá Dora, že se o podobných vcech ve svých

dopisech k[e] mn jen mimochodem zmioval, maje zvyk mn
jenom více stav mysli své sdlovati a takto sob tém bezdky
ulevovati. Vbec psával poslední asy zídka a znamenal jsem

vskutku jakousi u nho neobvyklou citlivost, ba tém zádumivost,

akoli se jí patrn bránil.

Vzhledem mé rady o jeho zaatých a vbec pozstalých

pracích, mohl bych za Vaši ke mn dvru Vám jen málo pro-

spšen býti, ponvadž jsem kruh literatorských v Praze juž od

mnoha let velmi vzdálen, neznaje pomry pízn a nepízn mezi

nebožtíkem a jednotlivými uenci, a panujících a semo tam ne-

mile se objevujících nesnází v dopisech jeho cítíval jsem, kteréž

ale v poslední dob se mi zdály ponkud se polepšovati. Vaše

ctná matka, které o takových vcích jindy se sdíleti obyej
míval, tuším lépe než já bude podobné polárnosti sympathické i
anthipatické k rozliným osobám znáti.

Dodatky k Jungmannu (míníte tuším k .Historii literatury

eské') bylo by tuším odevzdati Museu eskému s výslovným ur-

ením, aby byly odevzdány onomu oddílu Musea, jenž má úkol

vzdlání jazyka eského a historie jeho literatury, kdež pak by se

práce nebožtíkovy neztratily a pece tomu a tm pístupnými

byly, kdož v tom oboru by pracovali. Ostatn s tím není naspch
a nerate s tím náhliti, snad Vám odnkud dobrá rada ješt

zasvitne.' Nevím, v jakých pomrech žil otec v posledních letech

s prof. Janem Lepaem, jejž co ctitele jeho znám a jenž. domní-

vám se, mohl by Vám vzhledem na literární pozstalost raditi a snad

i nápomocným býti; považujU ho /a muže nepredpojatélio, ob-

Nedochován. Viz list ped
1 Dodavky a doplky />• Jungmannovi Historii literatury

stálosti lim. Ig, i. Hanuše, bývalého blbliothekdfe <-. k. universitní knih,*

Pražské li Tetí oddiltni (. I (><>D. Vyá I nákladem teti Hanu*
I
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jektivn soudícího a literárné kruhy pražské dobe znajícího. Snad

i ctná Vaše p[aní] matka tomu mému náhledu pisvdí.

Ostatn nedejte se úzkostlivou svdomitostí v ohledu tom

píliš stísniti. Uite, na emž se bez penáhlení ustanovíte,

s pokojnou myslí; nebo sebe opatrnjší muž v zámrech a roz-

hodnutích svých nkdy s[e] omýlí a ped omyly není pro lovka
žádné pojištní; a jak už jsem pravil, nezáleží na spchu. Takové

vci mohou nejlépe pozvolna dozrávati.

Konen co se týe adresy, pod kterou Vám, má ubohá,

milá substitutní dopisovatelko, psávati mám, rate mi neopominout

oznámiti, kdyby se v tom ohledu zmna mla potebná státi.

Tuším, že v tomto vzhledu adresa Vašeho šlechetného pana švagra, 5

jež mi není známa, byla by nejstálejší a nejmén zmnám pod-

léhající.

Oznamujíc Vám posledn nejsrdenjší pozdravení Miroslavino

a celé mé rodiny, pokud je doma, peju Vám, drahá Doro, dobrého

zdraví a mužné síly, jakéž Vám všem nejvíc nyní potebí, trvaje

vždy Váš upímný Helzelet.

D[ouška]. Posílám též dnes pod kížovou páskou dv ísla Orlice,

obsahující ve feuilletonu lánek „Dr. I. J. Hanuš" od archiváe

Brandla, 6 jenž je s úctou také posílá.

289.

Fr. Zach J. Helceletovi. Blehrad, 1870 leden 13.

Oznamuje mu své povýšeni na plukovníka.

Originál. Brno. M. Helcelet. Bez adresy. List je psán švabachem.

Beograd 1/13 flHyapa 1870.

Hochgeehrter Herr Professor,

Ihre freundliche u. herzliche Aufnahme, welche leh bei Ihnen

und den Ihrigen gefunden, ist mir treu im Herzen geblieben u[nd]

darm halte ich [mich] fur verpflichtet, Ihnen mitzutheilen, dafi

ich heute zum Obristen avancirt bin, in Serbien eine sehr seltene

Auszeichnung, denn es gibt fur uns, in Friedenszeiten, keine

hóhere militárische Rangstufe. Ich hoffe, dafi es Manchen meiner

Landsleute freuen wird u[nd] interessiren duíte zu vernehmen, wie

:
' A. eho.

'' Moravská Orlice ís. 118 a 120 ze dne 26. a 29. kvtna 1869.
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mein Streben reich belohnt wurde; Gott gebe nur, datf sich dem
alten Soldaten eine Wahlstatt biethe, auf der er ehrenvoll

scheiden kann. 1

Genehmigen Sie den aufrichtigen Ausdruck meiner vollen

Hochachtung von Ihrem dankbaren Landsmann

František Zach.

Bitte um gefállige Mittheilung an H. Šafarik, 2 wenn er noch

in Briinn seyn solíte.

290.

J. Helcelet D. Hanušové. Brno, 1870 duben 16.

Byl churav. Schvaluje vydati prostonárodní zpracováni

Hanušova Bájeslovného kalendáe. Zprávy rodinné. Pozdravy.

Originál. Praha. Museum král. eského. Bez adresy.

V Brn 16. dubna 1870.

Drahá Dora!

Máte obzvláštní nehodu s tou mou korrespondencí a obdivuju

pi tom Vaši velikou trplivost a šlechetnou shovívavost. Nastojte

!

mnoho nepohodlí na starce pichází! Poslední Váš dopis však

jsem chtl ihned zodpovídat, hnten zlým svdomím, a hle! jaká

zase doba od toho asu bez skutku uplynula. Roznemohl jsem se

na jakýs neduh prsní a jsemf ješt špitálník, akoli mi íkají

konvalescent. Nechci ale nechat uplynout prázdniny velkononi.

bych nevykonal svou povinnost a zdvoilost.

Tážete se mne o mé mínní stran zámru vydavatelstva

pi Matici lidu, vydati njaké prostonárodní pepracování báje-
slovného kalendáe'. Nemyslím, že by to bylo tak zlé, vždy by

se pec v úvodu neb pedmluv poukázalo na originál, s nímž by

se takto nehnulo, anobrž poukázajfc na nj, reklama takorka pro

nj uinila.

Tím samým by však se i mne vydáni originálu s pidanými

pozdjšími zápiskami otcovými usnadnilo a jeho/ odbytu cesta

klestila.

1 />. Zach zúastnil si \tky srbsko-turecké a p
generála, ale ve válce nepadl; pišed o nohu dán do výslužby a

v Brm
Patrná pro/. Voji k, a nimi /.ach pi

setkal
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Ovšem že by se provedení toho nového a rozmnoženého

vydání muselo rukoum muže i dobrou vlí i vdomostmi po-

volaného sviti, jenž by tuším pi vydání starý text nechati

neporušeným a pozdjší zápisky pohrobní jen na vhodném míst

v notách anebo zvlášt vzadu pidati musil. 1

To o tom mé mínní, jímž ale se nedejte mýliti, jestli jste

už nco jiného uiniti zvolili aneb už i zapoali.

Že Božena v Prostjov šastn dcerku porodila, oznámil

Vám tuším už Ctibor; dodávám tedy, že jí na kstu jméno

Ludmily dali. Ctibor práv ješt v Prostjov mešká a Miroslava

též co kmotrové a Miroslava také co hospody k úlev koutnice.

Peje upímn, byste tak Vy sama, drahá pítelkyn, jakož

ctihodná Vaše matka a milé sestry dobrého zdraví užívaly, a co

by snad nkde bylo pes zimu vázlo, to a blahé jaro a léto

skvle napraví. Se srdeným pozdravením Váš

starý pítel Helzelet.

291.

/ Helcelet Mat. Mikšikovi. Brno, 1870 kvten 29.

pípravách k volbám a kandidatue v mstské skupin na

Daicku. Sám bude kandidovati v obcích venkovských.

Originál. Brno. Zemský archiv moravský. Bez adresy.

V Brn dne 29. kvtna 1870.
Milý píteli!

Vera v porad dvrník u dra. Pražáka vzhledem na na-

stávající volby do snmu moravského bylo mi uloženo psáti

p. Kyjánkovi 1 do Tele a Vašemu bratru do Daic 2 v následující

smysl, jakož i do jiných mst psáti jiným pítomným údm se

uložilo, totiž aby ihned v každém mst se pikroilo k sestavení

volebního komitétu, jehož úlohou by bylo, naped každý mezi

svými a potom i s komitéty druhých mst téhož voleb[ního] okresu

spolen se uraditi a usjednotiti se na kandidátu (ovšem federalistu).

Výsledek takových komitétních úad a usjednocení aby pak se nám
v brzku sdlilo a nám se i oznámilo, máme-li vbec a koho-li

máme novinami ohlásiti za kandidáta toho kterého msta a mú-

žeme-li snad i jinak svorné volb nápomocni býti. Nebo znáte,

jaká nesnáz jest s žárlivostmi jednotlivých mst.

1 K vydání tomuto nedošlo.

Frant. Kyjánek, starosta v Teli. -' Petr Mikšiek.
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Tak jsem práv byl odeslal dnes v ten smysl Petrovi 3 do

Daic a Kyjánkovi do Tele, tu mi poslal Pražák Váš ctný dopis

i s douškou p. Philipiho, 4 abych Vám na to odpovdl.

Pište tedy, píteli, a jednejte sám lépe než my, znaje tamjší

stav vcí. Míníte-li, aby se kandidoval Kyjánek (i Vy sám asi

nebudete, tuším, chtíti z píin už poslednkrát stávajících, s tolikou

neshodou pro své postavení,"' v boj se vydati o výsledek pochybný

a tuším na krátce pomíjející) a bude-li možná s Kyjánkem i
s kým aspo v komitétech proraziti, tož pište a rate Daickým,
jak se zachovat a jak si ubezpeiti, by daický poslanec svorn
s národní i federální stranou pokraoval, což aspo pi Kyjánkovi

by tuším tak tžké nebylo, an by se sotvy naprotiv veejnému
mínní národa opovážil na praný se postaviti.

My zde nemžeme mstm oktrojovati kandidáty, pokud

jsme mínní tamjší neseznali.

Co se mne týe, doufám, že m venkovské obce co svého

deklaranta 6 ješt jednou svou volbou poctí.

Oekávaje Váš i Daických odpisy, znamenám se s úctou

Váš starý ctitel a pítel Helzelet.

[Pípisek, kterým si Mikšiek oznail, kdy dopsal Kyjánkovi:]

Kyjánek. 31.5.870. Mikšiek.

J. Helcelet Mat. Mikšikovi. Brno, 1870 ervenec 3.

Posílá mu zprávu P. Mikšika o volbách. Pragmatická

historie voleb se pipravuje. Žádá Petra Mikšíka za pisp
pro ni.

Originál Brno. Zemský archiv moravský. He; adi

* Petr Mikši, ván.

M Mikšiek byl úedníkem Severní dráhy ÍS. Ferdinanda, tehdy

v Kr,ii

' e echách po 21. prosinci 1867, kdy prohlá

22 srpnu :li se na
'/<>. vyloživše píiny toho v deklaraci: odtud ti

Išei '

.
'

• v/" deklaranty.

zachovali
\

Ment, dat >l dne. ale p
h tam />,

tikem te
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V Brn, dne 3. ervence 1870.

Drahý píteli!

Posílám Vám zde list Petrv podle pipsané v nm doušky,

abyste píliš dlouho na njaké od nho zprávy nemusel ekat. Je

škoda, že tam v Daicích nemá njakého zapisovatele neb tajemníka

k rukoum, bylo by se od nho dozvdt rozmanitých zajímavých

podrobností. — Zdá se, že na nkolika místech sbírá se materiál

ku pragmatické historii letošních volebních agitací a machinací.

Došlo mne tím zámrem práv psaní z Olomouce (od p. Demla), 2

v nmž praví:

,Naproti nevšednímu tlaku, který pi odbytých volbách

konaly politické úady, vidím se pohnuta sebrati píslušný k tomu
materiál, z nhož na základ pravdy bude lze veejnost slušn

seznámiti se vším tím, co se pi uplynutých volbách proti nám
dlo. Žádám proto Vfašnost], abyste si neobtžoval ve volebném

okresu Vašem sebrati co nejvíce pravdivých dat, které by co takový

materiál mi sloužiti mohly.'

Termin dává 14 dní nejdéle.

Není tu zase nikoho než Vašeho bratra, jejž o to požádati

možná. Rate i Vy, píteli, k tomu je pimt. Snad by bylo možná,

by to, co pro Víde snese, i pro nás zde dáti opsati a nám sdliti.

Je to banda! O krásném výsledku voleb mstských a velko-

statkárských 3 juž jste se doetl a tím vzdlal. Když juž má
býti pohoršení, juž af je takové, co za to stojí! Oportet esse

scandala, sed vae illis, per quos scandala fiunt.

Domnívaje se, že Vám v Krakov dobe slouží, peju, byste

brzo šastn svou domácnost okolo sebe shromáždnou ml. Vaše

paní manželka byla tyto dni u nás se louit, chystajíc se ku pe-
sthování se za nkolik dní.

S pátelským pozdravením vzkazuje Vám svou ochotnou

službu, drahý píteli, Váš starý Helzelet, prof.

1 Petr Mikšiek. List zmínný nezatu .

- Jan Rudolf Demel, professor nm. reálfcy v Olomouci, politik a organi-

sátor národohospodáský (1833— 1905). Od r. 1863 vydával v Olomouci asopis

Hospodá Moravský, jenž potom v. 1871 promnn v politický list Pozor. List

zmínný nezachován,

4 Velkostatkái konservativní podlehli, ímž moravský snm se op
v moci nmecko-liberálni vtšiny.
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J. Helcelet D. Hanušové. Brno, 1873 únor 8.

úasti Hanušov v píbzích revoluního roku 1848. Soud

o hnuti revoluním.

Originál. Praha. Museum král. eského. Bez adresy.

V Brn dne 8. února 1873.

Drahá sleno!

Vzhledem k žádaným datm, týkajícím se Vašeho nebožtíka

otce z r. 1848 v Olomouci, nevede se mi hrub lépe s pamtí
mou než ctné Vaší paní matce. Nevím, jaká asi událost se tím

míní, že ozbrojené studentstvo zadalo njakou petici k Vašemu
otci jakožto dkanovi filosofické fakulty, když Šilhavý direktorátu

se vzdav, 1 vše dotyné ízení odevzdal v duchu oné doby dka-
novi fakulty.

Bylt ovšem Váš otec v onu dobu jediný tam muž, jenž

v onom boulivém živlu neustrašen ploul a vda asi, kam chce.

Vtšina nevdla, kam vše smuje. My, eská strana, ovšem jsme

doufali, že i naše národnost by se mohla dodlati njakých úspchu.

Váš otec hnedle v ,Neue Zei 2 vyjevil neostýchav a s odzbroju-

jícím humorem konsekvence echm píznivé na základ už

i státního práva koruny eské. To ovšem bylo píchnuto do vosího

hnízda vi faiseurúm revoluce. Hned se ozval bud instinkt jakýs

teutonický v Olomouanech, aneb njaká inspirace madarsko-

írankfurtská z Vídn. Tu hned založili šosáci, v apatéce asi Šró-

terov, spolek k obran nmecké národnosti i kultury, v jehož

ele i popedí, ejhle, náš krajan ech, totiž stavitelský správce

Brunner. 3 — Na universit, a zvlášt ve filosofické fakult, haran-

govali páni proíessoi knz Zeibig a jeho švakr Ficker, znamenitý

do té doby pietista, z brku vyražené studentstvo ve smyslu frank-

furtském a organisovali legii i buršenšaft studentskou s trikolorem

erno-erveno-žlutým na epkách, protiv níž s druhé strany objevil

se ihned trikolor erveno-bílo-modrý na epkách studentských.

pan kollega Kopecký ve svém obraženém úadnickém kvietismu

ul záhy s nelibostí v tom všem démona revoluního, i a se hned

nu pro ntpíjemno Ztibigem <; Fickrem. ffij

1 Dii tuue /rit ('. ;nku />/'<• mdtu
• bóhmischen Lande,

rein derdeutschen Osterreicher, fehoi pí
• dne 17. i
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zejm odekl každé strany, pestávaje mezi všemi tehdy kvetoucími

barvami na jediné bílé, 4 co odznaku svého politického mínní,

pece nad míru se horšil a horlil proti nekorrektným rejdm jmeno-

vaných dvou švakr a naped ve sboru filosofickém, 5 potom

ale i v shromáždném senát universitním 6 navrhoval a stál na

vylouení, ne-li obou švakr, tedy zajisté Fikera. Toto sezení

senátu bylo na universit samé a ni jeden ni druhý z onch
zmínných nebyl pítomný, nýbrž štvali dole ve dvoe studentstvo

nmecké k ozbrojené žádosti, by vynutili ihned odvolání takového

vylouení a by vymohli násiln uznání a uvedení tchto našich

pán kolleg do grémia professorského. Vímf, že ani otec Váš té

ozbrojené hromady, ped otevenými dvemi sálu hluící a puškami

o zem tlukoucí, hrub se nelekl, i rozhorlený navrhovatel Kopecký

nemínil se poddati ; i mn se nezdálo to tak hrozné, aby se

mohlo pomysliti pure et simple na vyhovní takové intercessí.

Ostatní páni professoi, zvlášt práv, zbledli a tásli se. Nevím,

kam asi by to bylo došlo, zvláš kdyby se k tomu byla i ta garda

s tmi modrými" epkami vynašla.

Než najednou zakývnul prof. Helm s (obanské právo), starší

pán, líbezn se usmívaje jednomu z ozbrojených právník a po-

šeptal mu nco do ucha, aby totiž jenom se odstranili, že on se

jim zaruuje, že se pání jejich prchod zjedná. Tento student po-

tichu to sdlil svým kamarádm a to mrano ihned rozešlo se,

naež nám prof. Helm teprv sdlil, jak to chyte vyvedl, že stu-

denti mohou mysliti, že se jim vyhoví, ale professoi že pece

niím nejsou vázáni. My ovšem tím nebyli spokojeni, nejmén
kollega Kopecký.

Ostatn za onoho asu jedna vlna dj byla ihned druhou

i tetí zahrnuta a neumím povdti, jak se to dále vyvíjelo, jen

že konen za dn íjnových kollega Ficker meem opásán, a

tuším taktéž jeho p. švakr, táhli s ozbrojeným nmourským stu-

dentstvem a lecjakým mšfáctvem Vídeákm na pomoc. Po té

katastrof a v Olomouci vykonaném novém nastoupení na trn ?

4 Bílou kokardou, která nošena po prohlášeni konstituce, sám cisa

Ferdinand se ozdobil. Kopecký se tedy tímto odznakem hlásil pouze za

pívržence konstituni vlády beze zeni na píslušnost národní. [B.J

4. kvtna 1848. [B.j 5. kvtna 1848. [B.J

' eští lenov akademické legie nosili modré apky a slovanskou

trikoloru. [B.J

! Josef Helm, prof. obanského práva, ý 1849.

•' Cisa František Josef 1. nastoupil na trn dne 2. prosince 1848.

36
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pišel Ficker 10 do ernovic v Bukovin, pozbyv professuru uni-

versitní 11
, a p. švakr Zeibig 12

utulil se do svého kláštera kloster-

neuburgského.

To asi byla ta affaira, na kterou Vaše p[aní] matka naráží. Jiná

událost, kdež by ,Sturmpetice' Vašeho otce asi v dom svém byla

napadla, není mi povdomá. Vbec všecka tato olomoucká pravá

,boue ve sklenici vody' od minulých 25 let už tak mi v pamti
vybledla, že v ní niehož nenalézám, co by se mi zdálo míti

historické hodnoty; duchaplný toliko belletrista dovedl by povahy
osob jednotlivých a celou tu sociální psychologii Olomouce zají-

mav a instruktivn vylíiti.

Jinak, odpuste, závidím Vašemu nebožtíku otci to, že mu
jest ušeteno, patiti za našich dn na rozplynutí všelikých úspch,
jež doufal, že aspo z této boue zbydou. Já, vida jed revoluce

ješt dosavad v plném rozežíravém proudu 13 a nabývati povždy
ohavnjší nemravnosti, kloním se — ovšem i pod bemenem let—
k tomu mínní, že revoluce povždy dovedou jen niiti; nové in-

stituce blahobytu a humanity budovati mže jen enthusiasmus

istý, mravný (i vdecký a krásný). Každé ochmelení revoluní
v záptí nechá koiinu a stepy i zíceniny, na jichž zoufanlivých

rumech pozd teprv úroda mravní vzchází.

Ostatn ctím synovskou pietu Vašeho p. švakra 14 a prosím,

byste laskav mou úctu mu vyslovila, jakož zárove i Vaší

ctné p[aní] matce 15 a veškerým sestrám a spolu mou nadj tlumoila,

že pec ješt ped spadnutím opony do té zlaté Prahy se do-

stanu, kdež pak si o nebožtíkovi otci hojnji zpomínky sdlíme.
Drahá Dora, Váš laskavý, jen že stárnoucí

Helzelet.

Nebylo-li by o r. 1848 a Olomouci leccos od p. Kabeše, p. J.

Lepae vyžímati
'

J

'" .Nyní v ministerství vyuovacím už po nkolik ministr: /Poznámka
Helceletova.J

" 30. bezna 1849. IH.j Hartocha. Listy til. 1907. str.

13 Narátka na hrubý materialismus dobový, feni se skonil i

úpadkem.
14 A. eho, který te staral o uctni památky Hanušovy jak vya

literární pozstalosti (vis Úst i. 288, ,-.

však nedo

I aura Hat:
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Cesta po Perovsku.

V prázdninách r. 1842.

V Losov 17. srpna 1842.

Myslivárna Stim, mezi Radikovem a Posluchovem.

(Ernstdorf. 1 Javoí ped Bílskem). 2

Jakýsi hamermistr z pod Marienthalu, jenž zde za okamžik

2 masy piva vyrazil (protože hamry a celé marienthalské hut
stojejí a on zamstnání nemá), vykládal mi, že hospodský lošovský

velice bohatý (ddiný) rychtá je a že jednu dceru za myslivca

za Bílskem provdanou má, druhou na grunt v Bystici. 5 Také se

mi hospodská svou vlídností a pívtivostí velmi líbila. Zde ješt

moravsky.

V Hlyboku 4 posedl jsem se šternberským — soukupovaem
lnu a píze. Zde prý vše pouze nmecky; mluvil jsem však s Mo-
ravci, bidlici tuto vydlávajícími. Od Hlyboka k Jastabímu jde

se dlouhou, dlouhou žlabinou mezi lesem z habr, buk, javor

a zase z jedlí a i smíchaným z obou a nco borového a modínu.

Cesta velice pusta; krom ostudných much, vos a jiných hmyz
ani živého dechu, ani zvinky dost matné, ani pták. Snad že

parno veliké toho vina jest. Za Hlybokem kus louky, nedbale

vodou podhanné. Ostatn rostlinstvo zde juž mnohem svížejší.
|

Posléze jednotvárné lesaté strán na levé stran se v píkré role

promují, kdežto práv se žne. (Na jednom ržišti, as na 3—4 m-
ice, vidím jedinkého mužského srpem žíti). Pak na právo od

cesty pila a mlejn, ona pod tímto co nejblíže, a pece koreníky,

však vody nehrub; rybníek prázden. Vždy výš a výš, po ješt

1 Turisticky zbžná a proto nkdy nesprávná pojmenování míst opravena

tu podle Podrobného seznamu míst na Morav a ve Slezsku a podle Jana

Srpa Podrobné mapy zemi koruny eské. Zde: Ernsdorf. Nmecká jména
v zápiskách psána vesms švabachem.

- Patrn poznamenání myslivny. kde podle následujících ádk dcera

rychtáova byla provdána.
' Velká Bystice u Olomouce.
4 Hluboek.
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jedné oklice žlabiny vyskytují se devné chejny Jastabího. Víska

horská, však dosti pohromad sestavená, ale beze všeho poadí;
žádná ulice, žádné návsí. Uprosted vsi pastva pro kon. Kostel

mezi lípami. Dojem celé krajiny pro mne velmi vnadný. Ach, hory,

hory blahé ! Na výšin za Jastabím žnou jemen, oves (erveným
stéblem vyznamenaný) též juž leží; rež ale a pšenice ješt stojí.

Pšenice bez osin, ervená, jaina, dobe stojí; len první (na zaátku
ervna setý) na nic, druhý (14 dní pozdji setý) dostaten pkný.

U pile na Ode 18. srpna, dopoledne.

Na rycht penocoval jsem varhoštské. Rychtá 281etý, ilý,

uctiv vyastoval mne. Chodil jsem s ním vera pod veer po roli,

kde se piln žalo a sekalo ; nebo prý letos vše najednou dozrálo

;

na žití se srpem má hanácké nádeníky, jejichž ale šikovnost

nechtl chváliti ; žehravost Nmc a Moravc zde vesms juž velice

patrná. U myslivce (rodina a eládka všecka ist moravská) se

doptávaje na vdce ku pramenm Odry, odkládáno mi
|
až na

veer ; neb ani pán, ani mládenci nebyli doma. Ráno s pánem a

dvouma mládenci šel jsem do lesa na jakéhos jelene, jejž vera
mládenec na ekané postelil. Stopu a barvu nalezše, rozstavili se

myslivci; já pána se drže s ním se houští prodíral, an malého

psíka na provázku po stop nalezené pouštl. Pak, když myslivec

se domníval, zvi poranné blízko býti, pustil psa ; ten po stop
horliv se žena zmizí a juž jej slyšíme štkati a pádíme po hlasu,

nebo mysleli jsme, že posteleného jelene stavil. A houš nehouš,

my za ním, div oi nepozbudeme. Však darmo. Psovi musela

njaká menší zv snad v ústrety pijíti, za níž on štkaje uhánl;

o jeleni žádná zmínka a my konen samotni v tichém lese

octneme zoufajíce. Tedy aspo psa hledati usilujeme, by se cela

komedie znovu zkusila. Ale mládenc též dopískal se nebylo. Já

spustím se zatím samoten do úvalu ku pile (s nástrojem na šindel).

Pan myslivec mi slíbil, že sem za mnou dojde neb nkoho pošle,

by mne vedl k pramenm Odry. Ale nikdo nejde. Neekaje jich

více, pustím se samoten dále SVOU cestou.

(Pan rychtá varho.štský ukázal mi svj pluh pestavovaci

(Wcndepílii.u) v Bystrici ' dlaný. Jesti to ruchadlo [s] plotnou pohyb-
livou podle prý Nestlera.)-'

I

Jan Kar, I Xrstlrr, pro/éSSOr polního hospodu piOdltii '

na unlvtnlt olomoucké od /-<>/>•// 1823-1841, pedchdce a
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Ped Podstatem 18,8 okolo 11. hod. p[olední].

Nedokal jsem skuten myslivc u pile na Ode, a an jsem

si pilu a šindelovnu, pro nedstatek vody juž po celé léto stojecí,

dobe byl prohlednul, kráel jsem pes malý hbet k Nové Vsi

(Neurigen), odkudž mne lesem jakýs lovk do Hemánek 1 (Hermers-

dorf) provodil ; an jsem se ho, sedícího pede chyžkou a ze deva
javorového lžice na sbírání smetany zhruba vysekávajícího, o cestu

ptal, pravil, že lesem trefiti nemohu, voznicí však ale že si zajdu,

a sice samým výsluním. Pijal jsem tedy jeho provodní. Bavil

mne cestou pedobe popisováním svého skrovného hospodaení

a svou spokojeností. Mezi jiným pišli jsme na len ; on pravil,

že je tam zkušenost nauila, lny ne do bramboišt síti, protože

role píliš kyprá a drobná (klar) suchem díve vyschne, od deš
ale jen trochu náhlejších se celá ssedne a kru udlá. Což obojí

ve režném strništi a nejlíp po jetelin nestane se
;
proež i letos

po rži nejpknjší lny. Lny prý tade sejí 8 nedl ped sv. Jakubem

;

zaínají však mnozí o týden pozdji seti, a s prospchem. Krom
pruského semene len s roviny rádi kupují a semeno s hor prý

v rovin zase lepší len dává. Pan myslivec varhoštský zase na 5ti-

letém semeni zkusil,
J

že z nho byl dlouhý len jak po novém.

V Hemánkách špinavá chýže rychtáe a hospodského zavírá.

Žena špinavá, dti zaflekané, much erné chumáe, dít roní

s opaenou rukou beící, sklenice kyselého mléka, ne píliš tpytící

se, nelahodný dojem na mne psobily.

Ped pl hodinou ptám se v lese chlapiska, ješt-li pl hodiny

do Podstatu. ,Nimmer gar!' byla odpov; já však nyní, juž za

jakéhosi podstatského kupce osamotnlým statkem na návrší s ob-

zorem širým vyleza, o Podstat ješt ani zmínku nespatuji.

Podstat 18/8 odpoledne.

Dlal jsem onomu hošíku kivdu. Podstat od toho místa,

kde jsem v chladu leže oné stžování psal, již velmi blízko, a sice

v tom samém obzoru leží, jen že jsem jej pro jeho kotlovité po-

ložení nevidl; msteko pkn ležící, avšak chatrné, jaksi zvetšelé.

V hospod jsem musel Moravcovi z Jezerníka (blíž Hostýna) tlumo-

níka s hospodskou dlati. Ve dvoe jsem krásnou kravárnu pro-

hlédl. Patí hrabti de Fourovi. 2 V kafími hráno v billiard od

ouedník venkovských mladých, moravsky hovoících.

1 Hemanice (Hermsdorf) u Podstatu.

- Fr. Vine. Des Fours-Walderode.
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Za Lindavou, v bok Hyndichsvaldu 1
18, 8 odpoledne.

Lindava (Lindenau) kovan nmecká; za ní rozsáhlý, daleko-

širý vrch, pokrytý samým bezovým lesem, mezi nímž sem tam

pohanka, oves bídný a lepší, rež, ves.

Jak se spouštím juž k Dobišvaldu, 2 stejn nmeckému, za-

slechnu ode dvou dtí, hovádka ženoucích, utšenou moravinu.

Mezi Lindavou a Dobišvaldem zasáhá od jihu k severu

klín Moravan v Hyndichvaldu, Spálov, Hltinov 3 a Lubomi

;

však nejsou Hanáci, nýbrž Horákami se nazývají. Náeí jejich

mnohem jemnjší, však ale ješt bez valašské antiky.

V Odrách 19/8 ráno.

Vera jsem ješt valný kus cesty pes Dobišvald až do Oder

urazil, kdež všecek utrmácen a vysílen hned v úhledném hostinci

U slunce jsem se uhostil ; nebo jsem, vyjma kávu v Podstat,

ješt nic teplého, co jsem Holomúc opustil, v ústách neml. Lep-

šího než kyselé mléko neb takové pivo a máslo s chlebem u tchto

nehrub ochotných Nmc nelze dostati, ano v Dobisdorf 4 do

rychty pijda, nalezl jsem hospodáe, an stál o veeje opený,

a když jsem ho žádal bu o pivo neb o mléko, sáhl lhostejn po

džbánku vypáchlé vody a podal mn jej. To mne domrzelo, neb

dvr a
|
dm, vše prozrazovalo, že tade není nouze, kdyby jen

pohostinné dobré vle se dostávalo; a to je jediná hospoda v roz-

sáhlé vsi. Tím tedy zpsobem mn msteko lidnaté a prumyslné,

jako Odry, velmi vhod pišlo se svým hostincem velikosvtským.

Mimo to ješt budu musiti nohám hovt, nebo jsem je vera

a pedvírem pehnal.

V Novém Jitín v nedli 21/8 ráno.

V Odrách jsem si prohledl starý a nový dvr, dobytek

doma nebyl, ani \ onom hovzí, ani v tomto oví, krom nkolik

matek s mladými jehaty. Vidl jsem tam repkovinu (Rflbsstroh)

ležet a ujišoval mne ovák, že ji žádný dobytek ani z nouze

5ternfeldu,8 slezské vsi, jsem vyhnal kytu korotvi od

mladých. Pes Gerlichov (Gerlsdorf) jsem dorazil ku poledni do

velice roztomile ležícího Pulneku. Po obd u uherského voi

(erný <»rvh Sel jsem do zdejšího (horu a od p. Gebaura, obroního,

Hndii hov (Heinrichs itd),

Helth • Dobil



CESTA PO PEROVSKU R. 1842. 569

velmi ochotn nejen po svých, adami karlátek obsazených rolích

a výborných ovírnách jsem byl provázen, nýbrž i na zámku dal

zapáhnouti, a prošedši bažantnici a povypivši lahvici šlechetného

vína, jeli jsme pes štachovský^Stachenwald) dvr do Životic (Seiten-

8 dorf), kdežto výborný švýcarské býky na prodej a jehata letní
|
od

tamjšího pana purkrabího nám byly ukázány, a posléze mne
p. purkrabí na svém koáru doprovodil pes Kunevald- až po
Šenov. 3 K veeru jsem dorazil do Jiína a od p. strýce Frydrycha 4

pívtiv pijat, ponoclehoval jsem u nj. Druhého rána jsem s ním
byl na zámku, kdežto p. kontrolující hospodáský písa Protivínský

nás vodil. P. direktor, zde purkrabím nazývaný, se nám nabídl,

povézti nás odpoledne do žilinského dvora (Sóllen) ; však pro

jízdu do Domarace 5 k p. Máderovi, polesnému, s toho sešlo.

V Domaraci se s pány Selem (Verpflegsoffizier), Protivínským, Rup-
prechtem, zdejším mšanem, Cernockým, mšfanostou píborským,
pak panem Bóhmem, polesným z Morková, a j. hráno v kuželky

až do noci. Vracujících se nás postrašila záe hoící jitínské stodoly.

Na dnes bylo umluveno s p. Selem, že se projdeme na vrch Svinc
blíže Starého Jitína ; však pro blahý deštíek nic z toho snad

nebude.

9 Dvr starojitínský:

Povtrník, Svinc (vrch), Sykoinec, Dvoisko, Baranec, Ša-

franica, Lipé vápenky.

Dvr porubský:

Muzilka [ili] Zemansko, Za okrúžkem, Hubová, Dlek, Luzce

(Na Lžcích.)

Dvr Ke.
Húrecký dvr

:

Vrchovina, Kižúvka, Paseka, Trubena, Rektorka, Urbanena, Žlabec

(lúka), Hlohvky, Panica, Obora, Dkanka, Hlyboek, Kuty (Kouty

pl.), Pobralka, Chromožka, eperka, Stavena, Roketí.

Jména polí. Z podání p. Schwarze, správího starojitínského.

10 V Ukvaldech'5 23. úteré ráno.

Na Svinc pedvírem v nedli ráno pec jsme vylezli, pekrásnou
vyhlédko[u] odmnni. Po poledni se strýcem 7 do Starého Jitína

se jelo navštíviti pány vrchního Kopie, Švarce správího (nedo-

1 Stachovice. - Kunvald, Kunewald. Také: Šanov.
1 Friedrich, píbuzný se strany pani Mollerové, roz. Šaákové.
Domorac. ' Hukvaldy. ' Friedrich.
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maailého Tšíana). Hráno zase v kuželky. Ovíma prochází.

Plém hennersdorfské. 1 P. správí mne v pondlí ráno (vera)

zavezl z Jitína pes Štramberk do Ukvald. V Štramberce, kde

jsme hrad s tak zvanou troubou 2 a velikánský Kotou slezli,

minul jsem pítele p. Šemberu, jenž práv z Ukvald se vracuje, u p.

faráe 3 se meškal. Zde v Ukvaldech vera na hrad, v kravárn,

ovírn atd. ve spolenosti p. Šuplera a Hansmanna. 4 Penocoval

jsem pohostinu u p. vrchního.

Sudlovina na Ukvaldsku, i . , ,.

T , .. ~. v .
, ] letehna.

Kuncina na Tesinsku, |

J

Zor, Brache, geackertes Land, Triesch.

Obilí, Rocken.

Zboží, Getreide.

Revíry: Baraní, Samanka ; Schadná (les), Noií (les, hora);

noice, druh vyder, Krebsotter.

Zaruba, Zaun. Koval, sura [ili] izna, Holzriese.

26/8 1842 Ve Frydland v pátek ráno.

Musím nyní zkrátka si zde ohlaviti události mé cesty od

úterka až podnes, neb nebylo kdy psáti. V úteré ráno projíždl

jsem s p. správím Helblem dvory Maximilianshof (Malé a Velké

Luhy), 5 hojkovský a hoškovský dvr (pod knížetem Chotkem)

od gub[erniálního] rady Cikána 7 koupené) s novou palímou na

blízku. Pda jest zde všude slinovitá, nejtžší, i pluhy jsou veliké

a silné,
|
též kon hodné, a pec se vtším dílem jen se tvermi 11

orati mže. V mokrých letách neúroda hrozná, letos však za sucha

nad míru požehnaná. Orá se od sedláku v úzké vypuklé (slovan-

ské) záhony o šesti brázdách pro vodnatou podlohu (Untergrund)

slinovitou. Vrchnost však ale má s vtší ásti roli stejn a rovn
zoranou se svodniecmi. Sprostý hospodá obyejn po nkolika (as

6) letech svou roli na pasení nechá ladem ležeti, pak se dkladn
ouhoí (té roli oni zor íkají). Panství jetelm bud" jen jeden na

Hndtichov (Hennersdorf), moravská enkláva ve Slezsku,

hradní.

7 to Vlnc. Ottopal, pilný sbratel pro církevní djiny okolí. G.Woln
Kirchliche Topographie von Mhren, < >. III

Úednici arcibiskupští. Leopold Hansmann (1824 l& n iurna-

ItSta n povídká mor,irský.

Dvr ,.v,i lukách.'

Ferdinand lir. Ckotek. V letech i mpolomou
man
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seení aneb dv léta na pašu pro ovce užívá. Ovce panské v Há-

jov musejí postoupiti volm, kteréž se tam krmiti budou s vý-

palkami palíren hmotných. Pšenice zde jaré a ozimé, réž ozimá,

nkdy jará, ovse pkné ; sedlák též [seje] pohanku. Proso se letos takž

takž, jindy stžkem daí. K obdu juž jsme zas do Ukvald do-

razili a po obd pišel p. polesný Kopal a p. ernocký z Píbora.

P. Bartl, fabrikant na kameninu z Kopivnice, juž ped obdem
pijel ; vše se chystalo ku velkému honu na jelene v zadních

horách, Beskydech. Já jel též s p. vrchním Ottem. Cesta šla pes
Kozlovice, Metelovice, 1 Lhotku, Frydland, Ostravici až do nej-

zadnjších hor, do Baraního, kdež jsme u revírníka p. Šmolky

12 penocovali. Silnice za posledních dvou arcibiskup 3 mistrn

založená vede do Uher. Pomník s nápisy ve 4 jazycích: lat., nm.,
slov. a uhersky. Po veei ješt jsme [šli] na hranice 1

/2 hodiny

odtud ležící.

Bylo juž devt hodin minulo, msíek vycházel nad hory,

z místeckých hor se ozývaly zpvy z roztroušených lesem pasek,

srdce mé naladné velebnou pírodou potáplo se u vlastenecké

tužb ; nebylo však žádného, s kým sdíleti tyto city, nebo ti páni

jen z nenadání nkdy moravsky promluvjí, umjí-li. Ráno jsme

byli na glorietku blíž myslivárny a puškou vystelením se okou-

šela ozvna, jenž se jak ohlas bouky po nejvzdálenjších horách

vznášela. Pak se jelo zpátení jako cestou a na levo do Samanky,
kdež myslivcem p. Tyl. Tu se sjelo množství hostí a sešlo ješt

více honc, valach. Z oných zmíním se jen o p. Fuksovi, po-

lesném v Ostravici, o p. kontroloru Rygeru, p. Kiršu, inžinýru,

s námi pišlých, a hejno hajných, z nichžto jeden byl Troják,

díve dráta v Uhrách usedlý, nyní v Trojanovicích, na eladen-

ském revíre. Nkolik koní bylo od pán k jízd do hor použito,

ostatek pšky vykraoval. Nejprv pod Javoinou, vrchem, honno
;

Troják jelena o osmi parohách zastelil, doraziv obuchem. Druhý
13 jelen jakýms mládencem

|

postelen vyrazil z kola a teprv druhého

dne byl naleznut a zabit. Obd loví pak se bral na Javoin pod
širým nebem nad velebných hor vrcholy. Po poledni honilo se ve

Schádné. Blízko mne pišla veliká zvr, nedošla však mi na ránu

;

stelil mj soused p. Kirsch. Jelen uhánl, však brzo padl ; byl

o 14 parohách.

1 Metylovice.

2 Ferci. hr. Chotek (1832—36) a Maximilián Josef sv. pán Somerau-Beeckh
1837—1853.
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Na noc se dorazilo do Salajky, revíru p. Williga. Ve tvrtek

ráno honilo se v Okruhlicách ; já stál na potoku Sviarce. Pi

prvním a druhém honní stelil p. vrchní po dvou jeleních, však

ale chybil ; též p. Kopal a p. Bartl. Pak se honilo v Armaryovém,

hned vedle Okruhlic, já pišel na straže místo své na Sviarce.

Juž bylo pehonno a já juž se chystal k odchodu, tu se s vysoké

strán porubiskem (seí) žene parohá statný. Já trnu pekvapením,

on nepozorovav m na právo pešel na p. Kopala. Rána ! Jelen

peletí pes potok zrovna za koví, o které já se opírám, juž ho

vidím na 40 krok, však i on zahlednuv mne okazuje mi paty.

Já pro pohnutí a pravou jelení zimnici nemohu poádn na líc ho

dostati ; tu opt rána od p. Kopala. Jelen zdšen obrát se, vztekle

pímo žene na mne. Tu bží o kži
; já mím srdnat a ráz !

—
jelen klesne tém u mých nohou do

|
mlázi a válí se v náruí 14

trpké Morany. Tu hned s p. Kopalem prohlíželi jsme jeho parohy

(osmák silný) a rány. Bylyf ti : jedna v kytu, druhá v komoru

a tetí v pravé pední zahbí, hnát na dví perazivši ; a ta pocházela

ode mne, an jsem zrovna zpedu mil, ale ve skoku hlavy s paro-

hama v útok sehnuté se byl chybil. Udlal se konec honby, an

již 6 kus vysoké zve uloveno. Vraceli jsme se pes Samanku
a Ostravici do Frydlandu, kdež jsem se s pány rozlouil, dále

k domovu spchaje. Kdo byl stelil, byl zelenou chvojkou na

epici vyznaen ; též já.

Mne p. vrchní odevzdal p. šichtmistrovi Kolaíkovi, bych jeho

navedením frydlan[d]ské dílny a hut prohledl.

P. šichtmistr provádl mne hned veer v slévárn a v dílnách,

kde mašiny dlají, a odev[z]dal mladému Kleinpeterovi, adjunktovi,

by mne zavedl do válcovny, která pod jeho správou stoji ;

pijedouce, dílnu pro nedstatek vody zahálející jsme nalezli, a

bychme mohli ekat, juž noc zabraovala. Vrátili jsme se tedy do

hospody; tam jsem pobyl do 10 hod. s p. Kleinpetrem, hospodským

velmi ctveraivým a cestujícím (Šinuar, nemýlim-li se, šlechticem)

pepiatým Rakušanem, jen/, horního radu ekal, by se u nj
o njaké místo ucházel. Na zejtl pfíjedše s p. Kolaíkem do

Celadny od p. Mališe astováni jsme byli.

Radhošti v sobotu dne 12. 15

Kribica (secale cereale multicaule) prol bí; kríbek

.. Jané a pak se na OtaVU See a na budoucí

rok se teprv sklidí dozralá.
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Baa na Radhošti najal letos od vrchnosti vrch Radhošta za

100 zl. st. O sv. Duše piženou se ovce od rozliných soused,
jenž mu své ovce svejí. Zstává na salaši s 20 nedl. Má u sebe

pacholka, jejž bu valacha nebo ovae nazývají; pak chlapce,

honáka, jenž báovi a valachovi pi dojení ovce z košáru (Hrde)
skrze malou deru (branku) v košáru nahání. Dojí se 3krát za den,

dokud mléka staí, pozdji 2krát. Musí baa od každé ovce dáti

10 lib[er] sýru. Jeho výdlek jest asi 1 cent 20 lib. sýra, pro valacha

též toli, pro chlapce i honáka s pl centu ; co by nestailo sýru,

musí dosaditi penzmi. Žinice též bav výdlek, máslo bývá
zase na sl pro ovce, která se o 5 lib. na sto ovcí jedenkrát za

týden dává. Ovce pejme juž stíhané. Když se o sv. Václave

vracuje, každý hospodá zase si je stíže po druhé.

Libra vlny bývá za 15 groš i dvacetník. 1 Dobrá ovce mívá

pokaždé i pes 1 lib. vlny. Zdejší psík jmenuje se šuhaj.

Sýr se dlá z neobraného mléka každý den. Nco mléka se

v kotli zeheje a do ostatního se vleje, s klagem (Lab) klaguje,

pak se sýr rukama posbírá a vytlaí. Sýr prohntený a osolený

teprv je brynza.

16 Na místo okošaené (košaísko, jež baa píští rok zase

užívá, kdyby teba juž i tu salaš nenajal) zaseje se bu kíbice

v let, s níž se ješt tohož roku otava see, též s jara teba opase,

pozdj dozrá kíbice jakožto vysoké obilí o malých zrnách, mouky
mén a ernjší dadouc ; aneb se to místo budoucím rokem co

louka potebuje, s nížto seno výborné bu se prodá neb v dobytek

vlastní vykrmí. Ovce jsou krdel, krávu jmenují statek ; na p.
vyže, podoj statek. Valach krdel žene na pášu, baa doma sýr dlá.

Kíbice se seje bez orání na okošaený trávník.

Tihelky jsou oví sýr, pi vtším vaení dlaný, jenž se

v malém lisu v tihelku sformuje.

Ve Frydland ode dávna známo, když se drva plavjí, že

bývá z té vody výborné pivo.

Švihle = víc než sáhodlouhé emínky na sešívání cep ; 7 kr.

pára na mezickém most se prodávaly.

17 Berka, krauswolliges
J T

, ,

f

Valaška ovce, schlichtwolliges j

Španlka, Merinos.

Javorníce, javorniky, íeineres krauses Landschaf.

1 Groš ml 3 krejcary šajn, 60 krejcar pak neboli 3 dvacetníky = / zl.

šajn, 2 l

i
:l. šajn byl 1 zl. st. neboli konv. mince.
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Kolébá, chyžka a i ležisko v chyži.

erpák, nádobka devná z malé kladky vystrouhaná, s dnem
pidlaným ; pije se z erpáka žinice.

Hrotek = nádobka z duh sbednná, do níž se krávy dojejí.

Keleta = nádoba vtšímu erpáku podobná, v kterou se

ovce dojejí.

Bílka = bidlice, jak jich zde množství leží; na n ovcím

sul sypou. (Lili bíly).

Kumhar = socha z haluzí, na niž se kotel nad ohnm povsí;
houžví o stnu je pipevnná, mže se zatoiti.

Topálka = kotouek s žerkou, v masnici ohebelko, oheblo,

Rúhrkriicke 1
.

Urda = oví smetana, ze syrovátek nad ohnm sebraná.

Rožnov, Krásno, Zašová.

Míšelník, i myšelník? Mbiuejii^ = soused, [jenž] sv^ ovce

baovi na salaš sví.
Javoina = místo na Beskydech, kde salaše jsou.

Na salaši na erné hoe pod Radhoštm baa praví, že za

ovci dostane po 17— 18 groších, z ehož po 2 gr. valachm a po

1 cent 30 lib. sýra. Mišelník dostává s 10 lib. z ovce. Platí 285 íl.

st. ; má letos pes 400 ovcí.

V Mezii Valáškem 3 v nedli 28 8. 18

S Radhošt jsem vera pes ernou horu slezl do Dolní

Bevy a do Rožnova. Tam v hostinci do oí bijícím na rynku

jsem s dvma hostmi, jenž tade jsou na žinici, kdežto ostatek

chorých již se ztratil dom, obdval u table hóte. Po obd
jsem se odebral pes Zubí a Zašovou do Mezie a uhostil

u erného orla, u p. Broša, Nmce. Vykládáno mi, že pedešlý

p. dkan 4 velmi na to hledl, aby se mládež ve škole nmecky
nauila ; však ale prý nynjší dkan 5 na to nic nedbá a dti jen

pouze moravsky se cviejí. Dnes ráno jsem byl v Krásn ve dvoe
dobe spoádaném s výborným dobytkem hovzím a dostateným

ovím ; provádl mne po stájích správí, nevda si se mnou hrub
rady. Pak jsem do Žerotínov. meznekého dvoru si zabloudil,

VeáU pipojeno jednoduché vyobrazeni.

vipsdno pozdji tnikou n pedchozí /'

i

/. c.

/' Fr. Blecha. Volný tamti
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kdež mne do kravského s dosti ušlechtným domácím dobytkem
zavedla staenka, v níž jsem v bhu rozprávky poznal matku

p. Williga, revírníka na Salajce.

19 Odpoledne jsem se zatoulal do Kivých, 1
vsi valaské. Na-

vrátiv se šel jsem v Mezii do hluné hospody, ve které jsem

sedlskou hudbu a zpv zaslechl. Byl to cymbál, husle, klarinet

a bas, ped nimiž stáli dva pacholci, neustále si zpívajíce a hejíce,

tak že mi divno bylo, jak toli koalky snésti možná jest. Když
pozorovali, jak velmi mne písn jejich zajímaly, zavdávali i mn
a velice se tšili, když jsem i já muzikantm platil, by hráli. Jednoho

starce, jehož jsem pro jeho bohatost na písn obdivoval, an oným
šohajm neustále novou na pamt uvádl, a kde se drobet mátli,

20 napomáhal, pozval jsem si [na] zejtek do hospody mé, by
|
mi

nkolik tch valaských písní nauil ; bude mne tšiti, pijde-li.

(Však nepišel).

Zbelík = špalek lipový v zpsob nádoby vykroužený.

Návlaky = šle dole u katí, Strupfen.

Není letos picovaní, praví Valach a Hanák od Perova.

Kylec = špiatý zub u koní ; Hacken, Eckzahn.

Kobylka = Widerrst (potius : zášijek).-

Péro = Schwanz des Pferdes; n[a] p. pérnatý = s silným oho-

nem, mocným pérem.

Kluby = kyle koské.

Vše s trhu koského v Mezii 29 8 842. :5

21 Cesta po Slovensku.

V prázdninách r. 1843.

22 10. srpna 1843 ve tvrtek.

,elný sjlnia k cis — král = komercionalnjho Celnjho

Auadu w Skaliý'. Nápis authentický na tabule hranin za Su-

domicemi na Strážniku.

Na zjevení a znamení prorocká nevím i nehledl jsem,

vyjíždje z Holomúce po železnici, zdali nám zajíc neb ovce ili co

jiného pes cestu pebhlo, aniž s levé-li i s pravé strany by se

to bylo stalo; ale vil juž na louení s drahou Moravou, obraceje

1 Kivé. závorkovaná poznámka pipsána pozdji tužkou.

Závrkem cestovních poznámek tchto je perokresba, pedstavujici. jak

Helcelet stili na jelena.
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se na bh dnešního dne, jakož prvního mé letošní rozkošné puti,

nalézám, že prázden rozkoše, zármutkem opojen, na pomezí uher-

ském stojím a tuše ,omen sinistrum' ptám se s Kollarem : ,Jak

t vítat, slzu ili zpvem?' 1

Z bzenecko-píseckého stanovišt na železnici vyjda, bych si

cestu do Strážnice hledal, zdálo se mi jíti kus po hrázi železni-

cové; tu se na mne oboil zhruba hlída pi prvním domku hlí-

dacím, mám-li písemné povolení po železnici choditi. ,Ne'. — ,Tož

zlatý stíbra pokuty!' An rozjitenému co nejchladnj odmlouvám
a konen se hotovím zaplatiti, jenom žádaje písemné potvrzení

mého zaplacení, ponvadž bych ani bezpráví initi vdom nechtl'

aniž ho trpti od ledakoho mínil: ukazoval mi, zdráhaje se juž

penz vzíti, cestu, dokládaje, tenkrát že mi to promine, zaež
jsem ani podkovat se chuti neokazoval.

Pejeda po loce blízkým pevozem pes Moravu, dorazil

jsem utšenými luhy a luinami ku strážnickému zámku. Projda

pak blízký panský dvr, prohlížel jsem s zalíbením poádnú kra-

várnu, v níž, ne jak obyejn, veliké švejcarské, nébrž podrobnjší

tyrolské a miirzthalské jsem nalezl, kteréž se lépe pro ten kraj

i k ušlechfování hodí; a pravil jsem pi sob, odcházeje od vlíd-

ného šafáe: Tot, mého mínní dle, vše dobe! Však vejda do

msteka samého, mezi lidmi nenašel jsem rovn tak, jak mezi

hovadem! V Strážnici, mst púze moravském, slovenském, ítám
s užasnutím na jílových nárožných domech i chatrách : Schmied-

gasse, Herrngasse, Kirchengass[e] a[t.]d., pak Durre Zeil ! Ptám se

dítte as 4 roního, jak té ulici íkají; slyším: Suchý ádek. Na
nmeckou otázku i dosplí mlením a ramenou pokrením odpovídali.

Pi obd u erného orla sedl jsem s úpadkohlídaemi 28

pi stole, i na mé stálé zaínání rozprávky moravské od nich a

od nestydaté chlipné hospodyn neobdržel jsem více, než že na

deset nmeckých slov s dvma temi moravskými dosti nechutn

pisolovalo. K[u] p[.] verdankoval ! Kyrysnici, druh kobylek na

ubohé Slováky, též Nmci aneb aspo ponmilá; jsú vyložení

modrého. Zatím všude v stodolách a síních mšane 5 íci,

mlátili réž a jako bolestn na mé: Požehnej pánbh!' odpovídali:

,Dejž to pánbh!' Vn msta též nápisy naskrz nmecké : tabule od

krajského úadu, udávajíce jméno a|t.|d. k. niv, napiš ni

nikách cestu okazujících, vše naskrz pouze nmecky a jen nmec':.

in, ó hospodine, ve svém hnvu! i abych nelhal, malé tabuli
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žebrání zakazující, jakožto pro ubohého Slováka, moravsky psány

jsou. Není to šlechetn? Rozumí-li jim ale aneb mže-li je kdo

peísti, kdo by slabší v odkrývání takových hieroglyf byl než

já, jest otázka. Ostatn na sloh a správnost mjte na mottu hoe
uvedeném píkladeek.

V Senici 11. srpna 1843 v hostinci. Pátek.

Pibližuje se ku Skalici, pijde se na návrší, ku kamennému
kíži, odkudž pehlídka na vše strany utšená. Nazad Strážnice

a za ní z modrých luh vynikající polešovský kostel a strmící

Buchlov s Modlu, 1 více na východ na modrém vrchu kostelíek,

jak mi ekli, sv. Antonína kdes u Blatnic, 2 dále východn lesnaté

hory k Malé Javoin se táhnúcí, vped i v jih msto Skalice,

se svými vžemi i kostely mnoho slibující (!), v levo, dost blízko,

vážná šibenice tverslúpová pi starožitných, hradu se podobajících

zíceninách stojící (kdys prý povtrný mlýn to byl, nyní obydlí

kata); pímo pes Skalici, vedle farní gothické vže, strmící Kal-

várie a podáln kostel holiský ; v právo i v západ blesky okliku

Moravy: vše to iní krásný pohled! Skalice samá zdmi, cimbuím
nádherným honosícími se, znamenitá, jest ctihodný zbytek blažšího

nkdejška. Množství súkeník a žid, pak piaristé, mn jaksi na

nízký stupe tlakomru ducha pokazují; bída as fysická pevahu
má, duševní po boku jde. Hospoda na rynku velikém, pozlacenými

písmenami maarský nápis vypuující, nicmén maarská není,

nébrž rakúský nájemník s velikú ochotností mi slovensky odpo-

vídal, pokojík odemykaje, v nímž snad juž dávno hosta nebylo;

24 ješt rozkošnj však po nmeku mu jazýek jel.
|
Dv k . . . y,

jedna Slovenka, druhá Moravka, útok na mne iníce, smutný dojem

ve mn psobily.

Ráno dnes odbíral jsem se pes Mokrý háj na Radošovec; 3

do prvjšího šel jsem s 2 prostikýma Slovnkama, pak samoten

pes háj, kde psemi zajíce honili, pak pes trávník, kamž stádo koní

k napájení utšen pes pahrbek klopotalo. V Radošovci hovoil jsem

u žida krmáe s uctivým p. notariušem slovensky i dále k Senici

u Rybek šel jsem kus cesty se Slovenku z Rybek, ana se mému
marnotratnému cestování nadivila. S hory ped Senicí utšená

\'rch vých. od Buchlova.

- Známý nyní obrazem J. Úprky Pout u sv. Antoníka.

Radošovce. — Nesprávná jména míst opravena pod arou podle Ná-
rodopisné mapy uherských Slovák na základ sítání z roku 1900 od dra

Lubora Niederle. Praha, 1906.

37
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prohlídka na adu hor, snad to Bílé Karpaty (?), z nichž starý

hrad Bran pyšn vyniká. V Senici mnoho, mnoho židu; kesané
dílem katolíci, dílem protestante; 2 kostely. O maarství já nic

neul. Hostinský, Rakušák, nmecky a slovensky zbžn mluví.

(Odpoledne v poli.) V Hlubokém 12. srpna; v sobotu.

Vera po obd jsem, došed dotad, ped faru potkal práv
odcházejícího p. Hurbana 1 faráe, jenž mne za Pospíšila2

z Prahy

držel. Osvdiv se mu, kdo jsem, hned se se mnú na pl hodiny

do fary vrátil, z plného srdce vylévaje o namáhání národním a

o nadjích Slovák uherských; sdlil mi novinu nad jiné vážnú,

totiž že Slováci hotují se vystúpiti s literaturou slovenskou, a sic

zaínaje s novinami. Ustrnuvšímu mn, že nám nové rúznní na-

stává, vyvinoval, jak na vzdory vrnému namáhání evangelických

Slovák eština pec v život slovenský nevešla, a nyní, ne-

chtjí-li dležité doby maarských nátisk bezbrann pemeškati,

že nutno jim k onomu kroku se odhodlati.

Osudný prý spor mezi Slováky samými, totiž katolíky a

šlechtou, na snmu dobe
|
zastupovanými a neinivšími posud 25

nieho pro své spoiurodáky, ponvadž se jednak zevangeliení,

jinak ale zeštní (!) obávali, jedin tím prý možná pokliditi, že

vlastenci a vzdlanci slovenští s literárním, pesn slovenským

osvdením své živosti vystoupiti se odvážejí, ímž konen ono

žádúcí duševn vzkíšení národního, t. duchovního života mezi

nimi by se uskutenilo, se psobení literatury eské posud dosti

málo býti nemohlo.

echové prý arcif na rozdrobování a na ruznní láti budou,

ale co prý nutnost a duch slovanského života požaduje, to

vyplniti musí, byf by se to našim theoriám a náhledm sobe

hoeji píilo. Dále, jako dle svdectví dosavadní zkušenosti,

literatura eská na kmen slovenský nikoli neprosteden ne-

psobila, nébrž jenom prosteden, t. skrze literáty se mus<

jakž takž jemu sdíleti: tak i slovenská literatura arcif nebude již

moci zrovna na eský lid psobiti, jakožto nedomácí; nicmén
však skrze úastenství eských vzdlanc více prospch z kvetúci

slovenské literatury bude museti i echm vyplyv.it nežli z ochro-

men :m národnosti slovenské, ana každé okamžení od ma-

cfaromanfl tupen ipána bývá a bude, dokad se neosvdi
ilým a pravým životem.

' /' Hiu bani

nakladatel
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26 Dovolení novin slovenských prý juž jist se dosáhne, 1

|
an

vil i katolické knžstvo a šlechta slovenská o n se zasazovati

slíbila, toliko-li ne eské, alebrž slovenské býti mají.

Ostatn Hurban a jeho i Štúrova 2 strana jsou plni blahých

nepochybujících nadjí o budúcnosti Slovenska zvlášt a Slovan-

stva vbec, an taková duchem historie jim jako by garantována byla.

Mn se o tom tolik zdá: opravdu-li to požaduje blaho Slo-

vák politické, tak to musíme my na Labi a Morav s potšením
vidti, ano i podporovati ; zdali však, což se v krátce ukáže, pec
toto rznní Slovák oným duchem svtodj k stálejšímu trvání

ureno by nebylo, tudy se i Slovensko zase k eskoslovanstvu
navrátí, an se dle pirozenosti své by daleko vzdáliti nemohlo,

a snad ješt jednou Morav to súzeno bude, pirozený, a dejž

bh šastnjší než ped 1000 lety, svazek mezi tmi soivými
vlastmi uiniti.

Hurban odcházeje do Senice, kdež jakési úadní ízení ml,
žádal mne, bych jej ekal a do nedle u nho pobyl, an se mnú
ješt pemnoho o tom jednati musí. Veer pišel pan Hroš 5

z Bu-

kovce s uitelem svým 4 a manželku man na navštívenou a ráno

zase odešel.

Pod vrbami ped Veseljém' v pondlí 14. srpna 1843.

Po službách božích ranních a po obd vyšed z Hlubokého,

dorazil já pes Osušky a pes vrchy vysoké s vyhlídkami, nevím

pro, tajuplnými v nížinu o 5. hodin odpoledne vera do Dobré

27 Vody (Jokó), a sice
|
vedla cesta okolo poátku té dobré vody;

z jámy as na sáhu tverenou objemu vyprýšfuje se klokotem

nejistjší a nejchutnjší voda v také hojnosti, že potkem odtud

bží, ženoucím na blízku korený mlýn o jednom složení. Mstys
Dobrá Voda je samými tém rolnickými lidmi obýván, z nichž

ale nkteí emesla jako hrníské a kamenické nad jiné provozují,

majíce tu hlinu a skálu obzvláštní. Se zbožím obojím, t. žbánkami

a tesaným kamením, daleký obchod do Maar se vede.

Byla nedle; krma plná hudby a Slovák zpívajících a kep-
ících. Bželo mi o noclech; obrátiv se do školy, ochotn jsem

1 Stalo se tak r. 1845, kdy Lad. Stár poal vydávati Slovenskje Národje
Novini s belletristickou pílohou Orol Tatránski.

2 Ludevít Štúr (1815— 1856), spolu s J. M. Hurbanem zakladatel spisovné

slovenštiny nynjší, politik a spisovatel slovenský.
3 Tomáš Slavomil Hroš, evangelický fará v Bukovci, jenž se pokusil

také o innost básnickou. * Karel Han. 5 Veselé.
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pijat byl. Než naped ješt na faru pospíchám, kdež, jak mi

v Hlubokém povdíno, slavný básník Holý, 1 fará nkdy madu-
nický, u svého pítele a spolužáka, p. dkana dobrovodského
Lackovie, 2 na pensí žije. Nalezl jsem jej za velínem v plátném
plášti a s ošumlým kloboukem, spisujícího, jak jsem vidl, jakési

verše, a to nábožné, jak mn pravil sám. Podle podobizny, pipo-
jené k úplnému vydání jeho básní, 3 hned bych ho byl poznal;

jest on muž veliký, hmotný (constitutionis quadratae) podagricus

tváe ervené. Pijal mne velmi vlídn, akoli s jakousi venkov-

skou neobratností ; ale práv srden. V nco málo jiné zpsobe
pravil mi o poínání Slováku to, co Hurban, a sice s jakýms ví-

tzným potšením, že on ode dávna to cítil, eská literatura že

Slováky spasiti nemže. 4 Hokost jakousi aneb nedvru vbec
v echy a snad proto velikou nadj a náklonnost k Moravanm
jevil všecek jeho hovor. Ostatn ultrakatolíkem jest a pravil, že

strasti
|
zemí eských za Ferdinanda II. a[t.]d. tím dobrým aspo 28

nahrazeny byly, ze echy a Morava, tenkráte juž z vtší ásti

akatolické, šastn a tém úpln v lno církve jednospasitelné se

navrátily.

Musel jsem hned na fae zstati pes noc a rozhováráno

dlouho pi veei a ráno pi snídaní. P. dkan, lovk velmi po-

hostinný, má pemalé záduší a je, jak prý okolené vbec farái,

sám a bez kaplana. Ml u sebe klerika z trnavského semináe na

prázdniny, z bratra syna, jenž mu pi mši ministroval a mne po
snídaní až blíže Chtlnice vyprovodil. Holý mi dal [s] sebou pe-
hled metru ve svých katolických písních 5 užívaných, bych nabídnul

p. ryt. z Dietrichu ,i ku skládání nápv k nim, by se ty písn
zpívati mohly. Ostatn mi pozdravení na Klácela, Šemberu, p.

preláta rajhradského 8
a[t.]d. vzkazoval, velmi las mnou

1

./,;// Holiý I:

I'. Martin i

l. Holléhi \lezl n jej u />.

Licharda asnlk, .'

lana Hollého, Budín 1841

ého,

navi

Uadatei

V Olorr:

ana.
: Vil
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loue. Co do zdraví vil lépe se mu vede a mže chodili, akoli

pomalu a drobet nejist. Boroviku sob zalíbenou, kteráž dílem

snad mezi píinami jeho pakostnice, dílem ale i posilnním a

ukojitelkou v nejlítjších bolestích dnových mu bývala, musil též

já pi odchodu si zavdati.

Nyní za Chtlnicí a Lopašovem beru se pes Veseljé do

Pšfan. 1

Idiotismy tamjší:

lichva = hovzí dobytek prase = ssele

brav = vep ušipaná = eufem. pro : svin

29 bravi = vepové hradská, snad hrazská = silnice

baranie = skopové cesta = voznice

homola = tvaržek jak hruška služný = judex nobilium, poli-

volaký, volahd = njaký, nkde tický úadník, hlava proces-

slíža = knedlík šusu, v nž každá stolice se dlí

okov = vdro, Eimer chlap = hodný

vdro = okov u studn chlapík = potupn.

Ve Frajstáku8 v úteré 15. srpna 1843.

Ve Veseljém jsem u žida na chvíli odpoinul ; homolku

a chleba s vínem, po 8 kr. holbu, pešpatným stráviv, po pažicách

a lukách sem tam putoval a za veera teprv do Teplic Pšfan-

ských dorazil. Cestou a parnem strápen hledím svainou obd
nahraditi; zhrozil však jsem se jednak potu za stravu a víc ješt

píští ráno za nocleh. Mimo to život nmecký a sem tam nucené

nedomadailý, život rozmazlený hojících se, s vtší ásti snad žid,

a touha má, pijíti radj v užší potkání s životem slovenským,

hned mi zhnusila delšího prodlení na tomto míst lidské choroby

a nakaženosti. O p[aní] Slobodové, 3 o níž slyšel jsem, že zde

býti má, nemohl jsem nieho zvdti; nebo v tom ohledu neve-

liký poádek zde panuje. Policejního komisara ani jsem nezoil,

pišed k veeru a z rána dále zase hodlaje.

5 hodinách ráno dnes, v nanebevzetí P. Marie, koupal

jsem se v zdejší lázni, a posnídav v kaíírn za drahý penz, bral

jsem se ku pevozu pes Vah a až do 9 hodin ekal jsem na

plt ; konen piletly, prodlevše hoe na mši, a ochotn nyní za

2 holby špatného vína (po 6 kr. v[ídeského] [ísla]) mne až dotad

pijali. Byli ze Staré Tury, kdež prý dnes na pou a i Moravci

1 Piešany. 2 Frašlák (Hlohovec) Nit.

3 Chot Daniele Slobody, evang. faráe na Rusav.
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picházejí; vezli prázné sudy od vína, nco sýra a soudeky
s vaeškami, jež dv [sjsebou jedoucí Slovenky v Pešti prodávají.

Zatím co muži šli pro maso a sl, ženy geniáln z bahna na

plti ohnisko vystavly, kuchy je nazývajíce. Jak byly hotovy,

ml jsem ohe urobiti, nemaje však kesání, zpomnljsem na lupu

zvtšující v kapse, s nížto co palivým sklem hubku i troud

jsem jim zapálil, co je velmi zajímalo.

Tito pltníci se mi velmi líbili. Muži plni síly a obratnosti 30

i odvážlivosti a pece se slovanskou pívtivostí a vlídností. Pední
vesla, jakožto dstojnjší, byl mladý, hezký muž, ale dva vrchní

pední zuby mu scházely; povídal, že si je sám vytrhal, by se

vojny vyhnul. To jist zbablost nebyla, nýbrž tomuto hrdinnému

chlapovi vojenské šašky v as míru nesnesitelnými býti že musejí,

lehce pochopí, kdo jej vidí, jak na svém vlastenském a poeti-

ckém Váhu co den svou neohroženost osvduje. Ped námi jedna pl
s deskami, Liptákm 1 patící, na vrbový kmen pod hladinou vody

strmící zanesena a rozvalena byla; pltníci se s nebezpeenstvím

uchránili, a plovati prý vbec neumjí, an v jejím domov prudká

a chladná mlká voda koupání brání.

Tamže ve stedu 16. srpna 1843.

ekaje na prešpursko-šfávnickou poštu, bylo mi se zatím

ve Frajštáku a okolí obtulovat, an pošt[ovní] vz dnes veer sem
pichází. U jelena jsem se uhostil. Po obd jsem 2 hodiny pro-

spal ; pak jsem po msteku a do Leopoldova se bral. Tentof ob-

zvláštní obraz pouze vojenského stanoviska poskytuje. Cestou

jsem vidl stádo bílých uherských krav s býkem pasoucí se;

krásné zajisté plém. Pi veei jsem ml spoleníka Maara
mírného, jakéhos úedního jednatele o obrok a seno pro vojsko

k výronímu cviení shromáždné. Od nho zvdl jsem píše i

ponocného:
,Chval každý duch Hospodina

A Ježíše jeho syna

!

Udeila devátá hodina.

Oroduj za nás, Panno Maria.

Hlete toho bedliví býti,

Ohe doma opatiti,

erila devátá hodina

Oroduj za nás, Panno Mai

Oroduj za nás Sv. Florian od oh;

Pochválen bud Jesus Christus.'
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V adventu o 4. ráno, místo ohn:
Vsta juž hoe, dušo vrná,

Pokleknite na kolena,

Udeila 4. hodina,

Oroduj za nás, P. Maria.

31 Dnes dopoledne já se toulal po zámku a výborné anglické

zahrad hrabat Erdódských.

U vchodu na tabule stojí výstraha nmecko-slovensko-ma-

cfarská. Nápisy chybné první dva tu uvádím, o maarském souditi

nemohu. Nápisy ulic jsou maarské, obyvatelstvo slovensko-n-

mecké; žid moc.

Aller Gartenunfug (?) wie auch der Eintritt mit Hunde (sic) ist

hier hóchst verbothen.

Gakukolvk škodu w zahrada (sic) uinit, jak ag do neg ze

Psom wkroit, ostro sa zakazuje.

Krásná, velikánská zahrada v sen básnický [m] ututlala:

[1] Srdce echv hoí,

Plápolá Slovákv,

Af se juž juž smyje

Potupa rodákv.

Nuže, ubožátko

Moravo, jen ty

Nemžeš procitnut

Z tuhé mrákoty?

[2] Bží Labe v levo,

Dunaj v právo dol;
Nemohou se snésti

ech a Slovák spolu.

Co se jim dáš rznit,

Moravnko ty?

Tys jim mla býti

Svazek jednoty.

[3] Vždy nás Nmec pérem,

Maar ostruhami

Zlehovat vždy nemá,

Ni žid penzami.

Kdo šlapán být nechce,

Pod nohy nelez,

A kdo vážen býti,

Jen se z prachu vznes.

[4] Každému zvíátku

Dal bh, ím se brání,

Muchy jen sežerou,

Kdo se neohání.

Kdo spravedlivý je,

Skipc neteba,

A kdo vydlává,

Nežebrej chleba.

[5] Tesklivý to pohled

Zamrznulé eky,

Kdo se nepiiní,

Neznikne na vky.

Vše se vkol puí,

Vše se zelená;

Prolom lednou kru,

Moravo drahá.

[6] Poznej této doby

Velké dstojenství;

Ztracen má se vrátit

Národ v lovenství.

Neodkládej dále,

Zejtek rozhodne

!

Zle-li — na t velká

Vina upadne.
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Idiotismy: 32

hyd = drbež lichvací jarmak = dobytí trh

talija = dvoukolesná kára partéka = zboží

ko = kotí vz hyntova = koárek.

Ve Šfávnici v sobotu 19. srpna.

Pedvírem o poledni jsem sem dorazil, práv když byla

restaurace magistrát mstských, k emuž jsem na mstský dm
hned pospíchal a tamže pítele Rombaura 1 nalezl. S ním jsem, an

pozván byl k hostin u komorního hrabte, teprv veer zas se

sešel, i šli jsme akademika, mého nkdejšího známého z Vídn,

p. Hillebranda, hledati. — Ten ochoten mn obstaral havíský

odv a kahanec; lezli jsme nazejtí ráno do bání až nejníže,

to jest, 74 fart po 2 látrách, tedy 148 láte hluboko, a obdi-

voval jsem bohatou volovnou rudu (Bleiglanz), jižto v naší

pítomnosti prachem trhali. Okolo poledne vrátili jsme se na

blahodjné svtlo.

Byv já pohostinu u Rombaurova bratra, polesného, jeli jsme

po obd spolu do teplíce sklenné (Glashutten), kdež teplici 32° R
a ústavy mnohé lázové jsme pochodili. (Všecky doly šfávnické,

pináležející komoe, dohromady prý obnášejí 45 mil zdélí.)

Téhož dne veer v B[áské] Bystici.

Ráno, rozlouiv se s p. Hillebrandem, šel jsem provázen

Rombaurem k dstojnému p. superintendovi Seberenymu,- bych mu
jakožto piinlivému vlastenci úctu vzdal. Nalezli jsme jej ítajícího

v Budínských Novinách 3 a peetl nám jakýsi prchlý a urážlivý

lánek jakéhos Illyra,
4 držený na provinciálním horvatském snnu.

týkajíc se nazptpovolání deputovaných z Prešpurka,5 proti emuž
jsme souhlasné své mínní si sdlovali.

1 ,R. 1845 král. -uherským hornokamcrálnim ranhojiem v Carnovtclch

udlán.' /Dodatená poznámka Helceletova.J S tímto Ludvíkem Rombauerem
Helcelrt byl pítelem Od dob studii v Pud"

3 Jan Seberini (Szeberenyi 1780 tuperintendent církve augsbun

a církevní spisovatel slovenský.
1 Veretnigté Ofner-Pesther Zettung. Ofen, h^
4 Od let 30tých století 19. bylo snahou Ludvika Qaje lvi:: Štpán Raá

Slovenský koncentrátor. Osvta. 1909, Str. 77.') n.) a Stoupenc Jeho proti

póru maarskému áte spojiti všecky Jlhoslovany pode I llyr:
\

to bylo 184 >' ean
putovai

mluvili ma nikoli chorvatsky nebo latinsky.
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33 Jesti Sebereny muž pívtivý a obratný a Rombauer, jakožto

zchytralý, Maarm naklonný Nmec, tak[t]o se o nm pronesl:

že je to velmi hladký a chytrý muž, který ostražit a skryt úel

svj šlakuje a zídka se cíle mine; može-li kdo Slovákm službu

proukázati, to prý jist on.

10. h[od.] odebíral jsem se z Šfávnice ku Bystici provázen

Rombaurem a na pošt list na mou ženu odevzdal jsem. 1 Roz-

mlouvajíce cestou, zdaž mi možná bude dnes pšky Bystici a

vbec v krátce mi vymený as Kríva dosáhnouti, dostihnuti

jsme byli koárem, v nmž mladý Súmrak, technik z Vídn,

bratranec Rombaurúv, do Bystice dom se vezl. Ochotn od nho
na vz pijat, snadn jsem dotud se dostal ; i láze v poledn

ve Sljáni 2 jsme vzali cestou.

Zítra hodlám s mladými Súmraky do Hemanjeca 3 a po-

zítku ráno slíbila p[aní] Súmraková, sestra Rombaurova, svými

komi zavézti mne dáti až do Revúce, odkudž lehce vozík až do

Sv. Mikuláše dostanu. Stará paní, matka Rombjaurova], velmi se

mi líbí a litovala, že 2 její synové manželstva se štítjí. Mladá,

t. paní Pavla Súmraka, je kehounká, ale píjemná paní. Dm jest

bohatý; kupectví v koenné a stižné zboží. Mladý Danl Súmrak,

s nímž jsem jel, je z jiné linie
;
jef duchem vlídným mladý, avšak

34 nedozralý vlastenec, jenž
j

i s otcem svým jedin proti sobeckým

píbuzným maaroteštivým hlásívá se k Slovákm. Dnes veer

jsem u Súmrak na hodinku zdejšího sl[ovutného] K- Kuzmanyho, 4

vlasteneckého spisovatele, poznal, sepsavšího v nov dle Cokého 5

spisek ,Pálenka otrava'.

V Horní Revúci v pondlí 21. srpna 1843.

Vera asn jsme se vydali, veliká spolenost, s temi vozy

do Hemanca k jeskyám. Brali jsme se údolím velmi lib rozma-

nitým vedle rozkošných vodospádú; bylo nás asi 14. Súmrak Danl,

Pavel mladý, oba technikové z Vídn na prázdninách, p. Wapner,

horní praktikant, p. Richter, Parduban, kancelista registraturní,

p. Rokos, uitel na školce bystické, muž pírodních sbírek tém
teštiv milovný, a j.

1 Nedochoval se.
2 Slja. 3 Harmanec (Zvol.)

* Dr. Karel Kuzmány (1806—1866), superintendent augsb. vyznáni,

spisovatel a básník slovenský.
' Jan Jind. Zschokke (1771—1848). povídká nmecký. Jeho povídka

Die Brannlweinpest byla nkolikrát peložena do eštiny (Jungmann, Historie lit.

eské' VI, 1205 a St. Souek, Klácelova Filosofie ei eské a spor ji vznicený.

str. 68.)
6 Vyšná Revca (Lipt.)
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První jeskyn, tufna, neveliká, ale znamenitými kapalnými

rami vápencovými zajímavá; druhá opodál, na kosti ssavcú

pedpotopních bohatá. Vykopáno námi krom nesíslných obrtlú

a[t]d. hlava jakéhos dravce s lebí obšírnou, asi kotovitého, pak

hlava veliká jako mezi dravci a vepovitými stojící. Význané byly

obzvláš velmi tlusté, hutné zuby krajní i kly, na hrocha (hypo-

potamus) upomínajíce, kdyby mezi nimi bylo nebylo v každé elisti

šestero dírek od ezacích malikých zub; tenových zub za

notnou mezerou bylo všude po tveru, ne jak u psovitých a koto-

vitých, nýbrž tupých jak u vepovitých ; asi ursus spelaeus.

O osmi veer do Bystice navrátiv se, prošel jsem se s malým
Fricem Súmrakovým okolo msta a po veei s p. Richterem do

stíbrné
|
huti. Bych nezapomenul ! Ráno jsme se také cestou ped 35

Hemancem stavili v papírn na mašinový papír, ohledali mašinu,

dílnu a j., pi emž nám vysvtlení poskytoval p. Neight, Anglian,

papírník najatý.

Pozd v lžku ješt mne bavily Xenien aus u[nd] fr Ungarn, 1

od p. Súmrakové mi vhod podané.

Dnes ráno tedy mne dala zavézti dle slibu, ale jen až pod

Šturec, vrch, an po umle, velmi hojnými hadími oklikami se

nahoru a dol vinoucí silnici kon cestujícímu málo prospívají.

Zde nyní najal jsem jednospežný vozík do [Sv.] Mikuláš

V Lipt[ovském] Sv. Mikuláši v úteré 22. srpna, ráno.

Nebyla ta jízda z Revúci bez dobrodružství; kun plachý,

vozka chlapík jaksi nejapný, nástroje darebné, tak že jsme oba

nkolikráte s vozíka vyskakovat musili, když nás kun do píkopv
se strání svrátiti hrozil, aneb když oprátka hned a hned držák

dol s kopce se strhla a herka uhánla. Pipojiv se nám konen
pocestný Lipták. se slovenskou jeniálnosti náiní tak zídil,

jsme potom poádnj jeti mohli, akoli ani provázku, ani temena

v zásob nebylo. Z Rožmberka,9 kdež krmeno a já msteko
procházel, trna nad klášterem nádherným piarist v chatrném

msteku, odjeli jsme o l

/86. veer a po pravém behu Valní p

Liškovou, Sv. Marii,
11 pak na levém nkolika osadami o 9 h[od].

jsme potm dorazili do Sv. Mikuláše. As pul hodiny dív pidru

|
. na jeho. lOtn jsem mu místa vedle

v Hol*'
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sebe popál. Pravil se býti jurátem, 1 a že chce v Hrádku jakýchsi

píbuzných navštíviti.

36 Slíbil, že mne dnes ráno o sedmi navštíví a že by byl

ochoten mne na Kríva provoditi. Nevím, mám-li se z toho tšit

i nic; nebo a zbžn slovensky mluvil a o snme dost mírn
se pronesl a madaromanii ješt neprozradil, pec jen mn z ní

podezelý, an slovensky jen s pacholkem, se mnou ale nechtl

mluviti, nýbrž málo nmecky umje, a že já maarsky neznám

a z Moravy jsem, se dozvdv, radj hned latin se mnou zaal

a hbit hovoil.

Idiotismy liptovské:

na ozaj = opravdu kamenec, hrad = krupobití,

hora = les meso = maso

chotár = kraj pole nch sa páí = a se líbí, rate

mutná voda = kalná irnou mukou, ne však: ernú
múkú.

Na Váhu u Varína v sobotu 26. srpna 1843.

Musím rozpomínati na hlavní píhody 4 dní. P. jurát tedy

v ono úteré nepišel. Já zašel k p. Hodžovi 2 na fáru; nalezl jsem

jej, an ped nkolika dnmi s cesty z Vídn, Prešporku a[t.]d.

byl se navrátil. Byl a i u knížete Kolovrata 3 byl(!) ; ucházeje se o

brzké rozhodnutí na prosbu od Slovák zadanou na J. [M.] C.,
4

dostal laskavou a pislibující podporu odpov. Též v Betislave 5

s mnohými dle možnosti pohyboval.

U p. Hodži byl i bratr jeho, ekatel bohosloví, 6 a švakr

Keller, hornický akademik, oba vlastenci. Strhla se hned rozepe

o spisovní jazyk slovenský, kterýž dle staršího Hodži a mne jen

v nkterých slovách, nikoliv ale ve form grammatické od eského

by se odchylovati ml, dle mladšího však bratra i koenami

1 Student, jenž ml vysvdeni zpsobilosti k hodnosti magistra.
2 Michal Miloslav Hodža (1811—1870), evangel. fará a spisovatel

slovenský, r. 1844 zakladatel literárního spolku Jatrín, od r. 184ó potom se

Štúrem a Hurbanem spoluzakladatel spisovné slovenštiny. O jeho fae jako

stedisku viz: Jar. Vlek, Djiny literatury slovenskéj (Tur. sv. Martin, 1890),

str. 73.

;i Frant. Ant. hrab Kolovrat Libštejnský (1778—1861), díve nejvyšší

purkrabí král. eského, od r. 1826 ministr vcí vnitních.
4 R. 1842 jako potom r. 1844 Slováci z popudu Kotláova a Štúrova

zvláštní deputací dovolávali se ochrany císae Ferdinanda I. proti snahám

madarisaním.

Prešpurk, kde tehdy bývaly snmy království uherského.

Ondej Hodža (1819—1888), evang. fará a lidový spisovatel slovenský.
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i formou by ml pestávati býti eským, an Slováci nejsou
|

echové, 37

nýbrž osobitý kmen Slovanstva. Petrhla se pe odchodem tch

dvou mladík na jakýsi výlet ku známým. Já odešel k p. Blo-

potockému 1
z Klaan a nalezl jsem v nm muže prudkého, humo-

ristického, pracovitého, ku vlastenectví zbuzujícího. - - Bylo tam

práv nkolik pán uitelv, jichž on nabídnul, by mn k vli též

na Kríva šli; i an jsme se zlého poasí obávali, tšil nás, že

prý on co kalendarník dobrý as udlá. Stalo se.

Umluvili jsme se u vychodanského 2 uitele se sejíti, jakož

jsme se i sešli. Já teprv po obd okolo 4. hod. jsem ze Sv. Mikuláše

vyšel, okolo 7. v Hybech u p. kollegy dr. Guotha 3 se stav,

a v 1
/2 \0. h[od.] dosti uhnaný do Vychodného jsem se dostal. Kov,

že již po pašách rozptýlené byli, nebylo juž dostání, ponvadž je

v horách ve dne nesnadno hledati. Vyšli jsme tedy ráno o 4. h[od.]

Vdce nám byl rektor z Východn a ezník tamjší, sprostý oby-

vatel; s námi šli p. Gregoriec, uitel oravský, a Bohuš, uitel

z Lupe. 4 Byla steda 23./8.

Pochodem silným došli jsme v 8 h[od.] do tak zvaných koléb,

kde se slivovice, chleba a ošepk (oví sýr) snídalo, v rose

zmáené boty pi ohni sušily a dobré vody z potuka pilo. V\

a výše ješt dvakráte pi studánkách ješt jsme se zastavili a po-

snídávali; proež picni zásoba, kterou nesl ezník, dobrá byla.

nebo tu juž lovka není. Konen o 12 h[od.] na nejstrmjším

vrchu si oddechli jsme, rozsutiny skal a snhy dávnoleté zmohše.

Tu prohlídka do propasti a na plesa, moskými okami zvaná,

a na dále rozložené krajiny nás vzdlávala. Však neúplná byla

naše sláva; juž pi dolézání na vršek nás obhalovaly mhly a chmury,

jenž nás,
|
když jsme vylezli, juž víc nepustily, kroupky, sníh a 38

déšt na nás sypajíce, a nám divadlo bouky, pod našima nohama

hímající, zakrývaly a pohled v krajiny, zvláš polské, tak úpln

zabraovaly, že chvílemi ani jsme nevidli, že na kraji hruzvplného

srázu naše noha klopýtá. Též divých koz (kamzíku a mrzuni

bobák, momáku (marmota) nám nebylo lze vidti, jichž zii. pr\

dosti na místech lidskou nohou nedostižených. Památník na pí-

Gašpar Fejérpataky (Blopotocký) z Klaan <: •
. knihkup*

spisovatel n vlasU rtský. jenž kauci 10.000 zl. umožnil Štrovi

Voviny. Vydával /'<> 33 l»t Vlastenský kalend

jeho :• Jungmannovi Historii literatui

Vychodná (LiptJ pod Krtvdnim.
* Ml'l>' Bohumil Quot. okresní UkaJ v H\
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tomnost krále saského, 1 ped 2 roky z železné litiny postavený,

nás maarskou drzostí urážel, an jsme na nm krom latinského

nápisu a nmeckého: ,Gott segne Sachsen,' 2 maarské nápisy,

žádný však slovanský neetli. Vyvedl to snad p. Mnster, kr.

polesný v Hrádku, jenž se zde na slovanské pd maarsky
znesmrtedlniti mínil.

Slezli jsme velmi lopotn a na kži promoklí o 1

/24. do

kolib, kde nám náš neúnavný ezník se slovenskou hbitostí ohe
nakladl, bychom peschli. Když jsme byli na vrcholu a v husté

mhle, tepajíce zubami, pes hodinu na výsluní ekali, též i tam
ohýnek z deštiek vyvedl, tam ležících. — Mluveno o teštivém

maaení a p. Gregoriec obrát se k milému ezníkovi ptal se,

zdali i on co o tom ví, co Maai se Slováky zamýšlejí. ,1 vef

jsom já už poul, že chfá, abysme my Maai byli!' — ,A dáte

se pomaait?' — ,Veru ne!' odsekl zkrátka. — ,A když vám budou
v kostele maarsky kázati?' — ,Nepojdem do kostela.'

9 h[od.] veer teprv docela utrápeni jsme se do Východn
navrátili. Ve tvrtek 24./[8.]

2 pšky pes Hyby s 3 pány rektory;

navštívili jsme p. faráe a dra. Guotha ; pak vychodenský se vrátil

domv, oravský a lupeský až do Poturn se mnou šli. V poledne

teprv do Sv. Mikuláše zase jsem pišel, kdež jarmak byl a p. farái

Hodžovi mnoho host pilákal. Mezi jinými starými pány byl zde

s otcem 3 svým mladý Kalinák, odbírající se v krátce do Nmec
na universitu

; p. Šimon, kandidát lékaství, do Vídn
;

paní

Lehocká, faráka z Trnovce, co básníka v Nite 4 vystoupivší a t. d.

Po obd u p. Kellera v zahrad se v šachy hrálo, veer u velikém

shromáždní se obnovila ptka o spisovný jazyk Slovákv.

Z pemnohá pítomných konservativn se osvdili všichni

starší: p. Hodža, Blopotocký, mladý Keller, též já; radikální i
rznici byli pánové Kalinák, mladý Hodža a[t.]d. Jejich dvody
byly víc mén Hegelovské povahy, 5 a že je to nespravedlnost, by se

1 Bedich August II. (183o—1854).
-' \

' rukopise omylem 7. Tak ješt tikrát.
3 Jan Kalinák (1822— 1871), professor, potom editel evang. gymnasia

v Tšíne, novellista slovenský.

* Almanach Nitra, jehož I. roník vydán byl J. M. Hurbanem v Preš-

purku r. 1842; Johana Lehotská však nevystoupila tam pod svým jménem,

nýbrž pod pseudonymem, mn neznámým. II. roník Nitry z r. 1844 už vydán

novou slovenštinou spisovnou.
'• Jií Vilém Bedich Hegel (1770—1831), filosof nmecký, univ. professor

v Berlin. Vliv jeho filosofie na Slovensku byl daleko mocnjší než v echách.
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Slováci mli obtovati neslovanštjším echm a sami tím zanik-

nouti, že Cechové nikdy na Slováky se neohlédali, nejzasloužilejší

díla Slovákv uštipan posuzujíce; Slováci že jsou kmen, ob-

zvláštní svj jazyk mající, v nmž se celé Slovanstvo jako ve

stedišti zrcadlí; pak že musí býti Slovanstvo srdnat rozsekáno,

bybylo možnásjednoceníaft.jd.: 1 zkrátka, jako by jen slovenský jazyk

mohl býti povolaný, všem kmenm Slovan, Rusm, Poláchm,
Srbm, echm a[t.]d., ku spojení sloužiti. Naší strany dvodové
byli stízlivjší

|
a neteba je zde uvádti. Mnoho ted na p. Štúrovi 40

záleží, ku které stran se pidrží, zapona noviny slovenské '

dávati. Práv prý se hotuje velikánský rekurs šlechty slovenské

proti odmrštní prosby o tyto noviny, potvrzený prý již mnoha
set podpisami turanských zemanu.

Pro mnoho host u p. Hodžy spal jsem u jeho tchána a ráno

odjel jsem s 3 jeho syny až do Rožemberka s pípahem, odkudž

plavili jsme se utšeným Vahem až po Suany, kde jsme se roz-

iúili, oni do Turce ku své babice se obracujíce, já dále Vahem
plujíc. Tak jsem toho veera doplul až ku Klaanm, kde jsem

v bídné u žida krm na šábes pi pálence a chlebu na lavici

penocoval. Dnes v sobotu 26., [8.] pi povtrnosti píjemnjší (vera

nás asté peháky skráply) minuli jsme v letu doliny a skaly

strašné u Strena a hrady téhož jména, blížíce se nyní Žilin

msteku, kde pltníci masa a pálenky, soli a[t.]d. na další plavbu

nakoupiti hodlají.

V nedli na Váhu pod Rovném 2 27. srpna.

Vera na poledne u Žiliny jsme ku behu pibyvši až k 4. h[od.]

se zdrželi pro kupování pokrm, hrnc, švábek (zemák) a[t.]d.,

tak že jsem pro dlouhou chvíli pltníky juž pust, pšky d

cestovat chtl. Na noc jen pod Biou 3 v jakési vísce penoco-
váno. Neb pevelkými eky oklikami cesty málo ubývá, a se sebe

rychleji letí (pluje).

Pltníci katolíci, masa jísti v sobotu si netroufajíce, až pod 41

veer na ohništi na plti rozdlali ohe, by se pec po slunce

záchodu plíce a polévka jedla; tu však pro samu pozornost na

ni (byl<> nás 4 plti) dv plt spolu se spojivši 0(J proudu

SChváceny a tém pevráceny byly, tak že mn u ohn stojícímu

vlna vody až do kolenou šla a tak i ohe zahasla; bez

jšího neštstí vyváznuvší, to juž za dkaz božího hnvu po-
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važovali nad híšným poínáním, na sobotu masa jísti. Maso z-
stalo nevaené a obstáli jsme pi zemácích.

Dnes se pibylo u Bystice na Váhu 1 pro mši svatou, ímž
se a i obd zárove o pl 11. odbyl, a pak teprv po pímjší
Váhu hladin byste dále se letí. Dosti šastn nám to ubývá, a
mé netrplivosti vše se vností zdá. Práv jsme se minuli lodního

mlýna, pod njž jedna pl nás pedstihnuvší nešastn se dostala,

a spolení její plt na mlin váznou. To prý jim bude úloha

snad na celý zejtek mimo pokutu a náhradu mlynáovi. Dnes
ráno na svítání velmi krásn ped Bysticí se nám ukazoval hrad

starý 2 a pod ním nový, Podhradje; 3 v Rovném velmi krásn ležící

zámek v obšírném parku a stromoadích. U Bystrice ve Vanu
koupal jsem se.

V Napajedlích v úteré 29. srpna 1843.

Mimo mé nadání pec ješt v nedli 27./[8.] dostal jsem se

do Treninských Teplic. U Nemšové na levém behu pibyly plt
42 a mne vysadily, práv naprotiv Teplé,

|
kad cesta k Tepiicím.

Kompou peplaviv se na levý beh Váhu, akoliv juž slunce za-

cházelo, byste k Teplicím jsem kráel stromoadím topolovým,

touže po pohodlí svtáckého hostince, jež jsem na plti byl postrádal.

Potm as v pl 9. h[od.] došel jsem do hluných lázní, an

se všech stran hudba huela, lidu množství na ulici se hemžilo,

koár mnoho po divadle odjíždlo a mne, neohledného pocestníka,

nikdo sotvy tolik povšimnouti se chtl, by mn, kde hostinec,

zprávu dal. Konen, v hospod ho nenacházeje, domakal jsem se

sklepníka na rynku, by pokoj odemknul. Ten však zkrátka, že

pro mne pokoje nejsou, an 1 ír. str. na den se platí, mn odsekl.

,A kdyby dukát!' osopím se; a tu mne pec, odprošujíc, v dost

malý pokojík a nuzn opatený uvádí.

Pi veei, kde jakási Tyrolka (zdali pravá i pestrojená,

nerozhodnu) baronovi Konopkovr a dvma jiným hostm o jakémsi

nepítomném šlechtici uherském poholivou historii s velikou ná-

ruživostí vypravovala, potupn mu lajíc, což mne nedlouho a

nevelmi zajímalo, an jsem špinavý skutek, z nhožto jej vinila,

vyrozumti nemohl. Pan kollega Dittl, lazební panský léka,

s velikou dležitostí se mi ku všem službám nabizoval, ehož
43 jsem pi krátkém jen pes noc prodlení nepoužil ; ta však výhoda

|

z toho pece mi vyplynula, že si sklepníci více mé osoby než

na pltích a na Krívani nco sebraného odvu všímali.

1 Považskú Bystrica.
3 Považské Podhradie. ' Jinak neznámý.
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Nazejtí 28./ [8.] ráno já si ústavy lázeské prohlédl, pohešuje

jakési vzdlanému žádoucí poádnosti a vlídnosti, a najav si do

Brodu sedlský vz, nemeškaje o polednách ku moravským hrani-

cím jsem ujíždl. U treninského mostu pes Vah mýtného

opovržliv meškajícího notn jsem zkáral, o 4 h[od.] v Hrozinkov 1

poádný obd v hostinci, a navštivujíc pak známých, na pošt

jesti i svainu dobrým, na pltích dobytým chutnáním užil
;
pak

potšiv se nad istým a poádným pohledem budov a lidu

v Bystici a Bánov, o 8 h[od.] jsem do Uherského Brodu dorazil.

Ve spolenosti vídenského mydláe, jenž byl kupci brodskému na

ouví zboží dal, a uslyšev o pochybnostech, te si svj penz
vydobývati pišel, penocoval jsem a s ním se až do Hraovic 2

ráno svezl, odkudž on dále do Hradišt k železnici a po ní do Vídn,

já v právo do Napajedel též k železnici a do Holomouca spchal.

Železná dráha všude kvítím a vncemi ozdobená, úadníci na

blesk vystrojení oznamovali, že se jakýsi vzácný lovk eká.

Snad král? Nikoli; než Rotschild, králm vzácný.

Pívšek. Když jsem na plti okolo msteka Jilavy3 ploul,

volaly na nás dti na behách

:

,Pltníci, pltníci,

Vinšujem vám šastnu cestu

Až k Novému Mstu

;

Od Nového Msta
Všude dobrá cesta

S Panenku Marijú.'

Výlet v záiji 1845. 48

1. d[en]. V Hranicích 22. pátek.

lovk míní, bh mní. Ráno jsem vyjel za krásné pohod
nyní sedím do kže zmoklý v Hranicích na pošt. Na železnici do

Lipníka (45 kr.) o pul deváté teprv se dojelo. Jízda byla píliš

jednotvárná, tak že z vozu vystoupiv s radostí jsem se cítil na

nohách cesty chtivých, i nebylo mi možná na njakou karu /.:

;;!, ani/ se mi chtlo stoupati pímo silnici ku Hrani-

cím; tou/.ilf jsem po lese. Zahnul jsem ledy pes Bevu k Týnu
tím úmyslem, tamtade k Zbrašovu, Teplící i Propasti se dostati,

by by i malým oklikem (,okluk' Valsovii

Hradov ' //. i
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Táhnul jsem se pod Helfštýn skrz celou ves Týn, až m u

cihelny zpravili, že bych tade po hadím chodu, jejž behy Bevy
a kraj lesní iní, snad až do veera se kroutit musil. Bylo se tedy

vrátiti, Týn obejíti a za ním pímo lesem do zem se pustiti.

Cesta pekrásná nyní zaínala a já nelitoval drobet marné za-

cházky. Než, a mne sedlák ochotný v lese co nejlíp o cest po-

uil, nevypadlo to bez úhony, neb 2 ženy z Rakového, 1 jež jsem

dostihl, svedly mne s následování oné dobré rady a pišel jsem
"*9 na kraj Paršovic, pak

|
zase i do Valovic, 2 což se s pímou linií

nehrub shoduje. Krása lesní ješt mi byla pokalená tím, že

znenáhla se mrailo, pak poprchávalo, až i notný dešf padati

poal. Obuv na hadr rozmoklá, cesta zlá, píležitost ex tempore

žádná k dostání, dostavníky a jiné povozy veejné plné, nabité!

Tak nezbývá než na poštu se utéci a na zejtejší rychlík ekati.

Ženštiny v lese vzaly s sebou houbu muchomrek k úelu,

jménem jeho udanému, a musí prý se napíchnouti houba mladší

na devko a tak až dom se nésti, by se jí ruka nedotkla, sice

by múchy z ní nemely. Na típku s trochou mléka neb vody se

poleje a devkem poklvá a dost.

23. Rychlíkem do Tšína ve spolku manžel varšavských

z Vídn se vracejících a dívky z Gradcu 3 do Podgórze cestující.

,Pod broncowym jeleniem'.

24. Za rána navštívil jsem dra ezáe, echa a prý vla-

stence; ale nemá kdy, aby se s nmeckou literaturou mén za-

mstnával než s eskou. P. Placer,4 dozvdv se [o] mém píjezdu,

již o 10. hod. s koárem pro mne pijel; chtje však já si msto
a zámek i zahrady s pekrásnou vyhlídkou hned ohlednouti, zstali

jsme k obdu ve mst.
Pi obd zahlídl Placer husarského officíra, jenž remonty

z Halie do Cech provádl; jeli jsme po obd ty kon prohlížeti,

50 o nichž jakožto nejvíce sedlských
|
koních jenom velmi píznivý

úsudek pronésti možná jest, anobrž i nkteré výborné officirské

kon z nich vyhledati možná bylo.

V Sibici u Placem velmi laskav pijat jsem byl; a hned

veer ješt prošli jsme se v krásném okolí roztroušenými kupami

domk a hájík k ,Cikánce' (studénce).

25. v pondlí. Ráno do 10. hod. mustruk sibické posádky

pekáželo nám. Pak nechajíce paniku doma vyšli jsme si Placer

1 Rakov. 2 Valšovice. 3 Štýrský Hradec.
* B. šlechtic Platzer, pozdji inspektor státních hebinc, pítel

Helceletv.

38
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a já na pravou stranu obloukem pes Ropice. 1 Po obd dešf až

pod veer. Po dešti pekrásn se nám jelo pes Koskou, statek

se zámkem barona Beessa,- do Tince (do Trzica), kdežto hut
a slivárny, pak fabrika na emailové litinové nádobí i zpátení

cestou krásní behové mladistvé Olzy nám pedmty rozkošné

zábavy byly.

26. úteré. O 6. hod. ráno projeli jsme se na hebcích, já na

broni ,Barbarinu\ Španli. O 7 i 8 hod. odjeli jsme pes
Frystat 3 do Karviná, kde obzvlášt umlecké zavlažování luk, jenž

se práv zakládalo, nás zajalo. P. Stank, hrabcí generální

sekretá, obdem a svainou nás astoval a mezi jiným o karvín-

ském hospodáství nám ekl, že k ovcím místo pacholk dívky

zavádjí, a sice s výhodou. Kon též se plemenjí v Karviné u

velikém potu, než jen sprosté, a je nedostatek pée o nohy a

pohybování.

Po svain jsme navštívili fabriku na cukr a na epkový 51

olej v Suché, ohromnou budovu. P. Stank nás ujišoval, že

fabrikace cukru nyní nejvtší výhodu vynášeti mže, kdekoliv staí

kapitálu, zavésti ji u velkém pomru a pemoci zaátky nesnadné.

27. steda. Za rána projížka na koni; pak procházka s p[anem

Platzerem] a paní k Cikánce. Po obd ke mlýnu a sýrárn po

švejcarsku. Veer v koáe proti Hnojníku.

28. tvrtek. Po projížce na koni jeli jsme do Ustroni, kde

jsme navštívili p. pastora Koího a jeho zahrady vzácné na kv-
tiny a štpy. Ped návratem ješt krásným údolím až do Visly.

29. pátek. Provodil mne p. Placer až do Návsi u Jablunkova.

kdežto p. pastor Winkler4 a synové jeho, Adolf, malí, a Gustav,

menší studentek, i rektor nás vyprovodili na horu Kozubovu n do

salaší. Kozub prý znamená dutý pe ; kozubek též je nádobka

z ohnuté stromové kúry, do níž lidé jahody sbírají. Znamenito,

lid polský neíká kozqb, jak by obdoba polská zadala. (Mosor).

Na temen Kozubovy, kdež velikolcpa vyhlídka na ady
uherských povnžských, uravskveh i tatranských hor, též i v roviny

ské, stalo se roztáení. — Winklerové vraceli se domov, já

S Placcrem do Lomné, kde/ jsme v SalajCC U hajného \ sen
nocovali.

1

Rot ' f'r\

.lan Winkler, >

i
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Ráno 30. v sobotu Placer dom, já s vdcem na vrch tamjší
52 Trojaky ([ili] Polom [ili] Uherská Kejpa).

\

Samoten pak besky-

dem 1 hor a rozhraním Tšínská, Moravy a Uher kráím krajinou

s nebesy sousedící, zraky upojené po lesnatých stráních polemi

protkaných a zlatovkými chyškami posetých, pouštím [se] po po-

bratimách, Slovensku a Morav. Pešed Trojaku, Bílý Kíž, Sulov,

Baraní, ves Beskyd, k veeru slezl jsem do myslivárny Salajky

na ukvaldském panství, bych tam penocoval.

Ostryvy, ostrévky, Heinzen.

Sihla, Siele, Sule, Bruch im Walde.

Zaháky, pipažení na kopce, Vorspann.

31. v nedli vypravili jsme se do Karlovic: já, p. revírník

salajecký Charbula a hajný, jenž mi mermomocí tobolu nesl. Cesta

zase pes beskyd píjemná. Lid zde práv ješt ve zlatém vku
žije. Syt-li jest, leží na výsluní neb v libém chládku ; hladný-li,

po krmi slídí, v nouzi obratn pracuje aneb trpí, o zejtek prý

nedbaje. V zim bývá bída veliká.

V Karlovicích v sklenné huti zavadili jsme o myslivce

p. Kóniga, kdežto obdem jsme astováni byli. Po obd najal

jsem vozík o jednom koni a jel pes Hrozinkov, 2 Halenkov údolím

Bevy do Vsetína, kdež na horním mst pro tanec a muziku

hospody pro mne nebylo. Pán z Wachtler 5 nebyl doma; nutno

tedy uhostit se na dolním mst blíž mostu v dosti ádné hospod.

53 1. záije; pondlí. Strojilo se na dešf; píležitost k jetí

pro žn nemožná dostati, nebo piln se klidí z pole. Dám se

pšky na cestu k Holešovu. Údolí vsetínské píliš les a strom
vbec je zbavené. Krásnji jest v Liptálu, nejkrásnji však ve

Všemín, vsi, táhnoucí se údolím klikatým, na obou stráních rolemi,

pastvami, štpy a hájemi perozmanit ozdobené. Ovoce takm
jinde nikde nezrodivši se, zde štpy ohýbá. Zatoužil jsem po bytu

venkovském.

V Neobuze též píjemné, ale již otevenjší. Líbily se mi dti

svou iperností; na dvoukolesné káe ženou se s kopce klopotem.

,To jsou bystré kon!' zavolám na n žertovn. Hoch za vozíkem

tlaící, v košili, svítícími od radosti omi mn praví: ,Já jsem

také k!' a pi tom neohrožen mi v tvá patí, jen snad nad

mýma brýlama zaražený. Dále vyleza na kopec potkám dvata

1 Hraniní hora mezi dvma vyššími, pes kterou se chodí.

Sovy Hrozenkov.

Jos. Jií rytí Wachtler, tehdy (1831—1857) majitel Vsetína.

38*
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as 81etc, ženoucí krávy dom. Jedno jakýsi hrnec na zemi v tráv-

nici zavazuje. ,Co to máš v hrnci?' ptám se, abych jen promluvil.

,Zemáky', praví; ,a chcete?' A již sáhá do hrnce a plné pe[h]rslí

mi podává. Pijal jsem zavdk a dvoukrejcarkou mile pekvapenou

odmuji.

Pod Bezovou krásný Nový dvr, do Lukova 1 patící.

Sedlák z Hrobic, jda se mnou až k Lukovu, piznával se 54

ku škodlivosti pálenky, pece se jí i s celou svou osadou odíci

nechtje, a že pdu tverým (obilným) užitkem píliš vycecávají;

i štpy, co jich u nich v poli stojí, že od jejich pedk pocházejí,

oni však že potomkm takto nezpomínají. Smutné to vyznání

z hích bez lítosti a želu, aneb aspo bez dobrého pedsevzetí

o napravení. Dlal jsem ponkud kázání. Než chyba jinde vzí.

Lukovský starý hrad rozsáhlý na vrchu lesnaté hory se

spatuje s cesty. Ve Frejstatu 2 jarmareek skromný; nco volk,

halen, bot, hrnc a[t.]d. Potad Valaši. Nazejtí z Holešova pjde
pout na Hostýn, na výroní památku požáru ped temi lety to

msto navštívivšího.

[echy, Morava a Slovensko.]

Puící národnost juž nyní velmi zajímavý obraz podává,

akoli na samých poátcích a pouze eským rázem se to dje.

Až i na Morav toto hnutí žádoucího, rozsáhlejšího obsahu do-

sáhne, nová zajímavá stránka se rozvine; nebo kvt království

eského v stedovku v echách tak západním líidlem líc slovan-

ský zastel, že tém ze všech obyvatelstva tíd, vyjma nkolik

snad šumavských horáku, i kroj i zpv a[t.]d. setel, což na Mo-
rav mnohem zachovalejší jest; srovnej písn národní a kroje.

Tenkrát i slovanský ráz více vystupovati bude, až Morava a Sloven-

sko na poli národné innosti své náležité místo zastávati budou,

jež dosavade pec jen nejvíce echové zatím zajímají. Protože

ale slovensko rúznni o velikém historicko-tilosotickém nedospni
okazuje, berouc /a dvod svého desertováni tni stanice národni

Stížnost na eský despotismus literární a jazykový, já vám eknu
lépe dvod i vašeho odtrhnuti i eského despotismu: nedosplost,

nevyvinutost moravského i slovenského Života, jen/ doplnni

echoslovenského jeáté zbýval. Ai my dospjem na dostatenou

1
/
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organickou opposici, však my na eský život také psobiti bu-

deme. Ale že posud neplatn podléháme, není vina ech, nýbrž

naše, a není píina k odtrhování, nýbrž k vynasnažení se. Zdali

pak Themistokles, Aristides a jiní etí velikánové obrátili vlaste-

nectví svoje pro nevdk a neuznání lidu? Páni Novoslováci, i
vlastn vdcové té sekty, v nejlepším pádu zhešili jste, dejme

tomu, ne z úmyslu, aspo jist rouhavým sáháním do svatyn ná-

rodnosti. Zastyte se

!

Ze zápisníku z r. 1847.

[Slované a Nmci.]

Pec jenom vždy ohavný jest pohled na krajana eského
neb moravského, neumjícího mluviti esky; nebo jak on mže
smejšleti s vlastí svou, jak [s] svými spolukrajany, a by by i jen

lhostejnost píinou neumlosti oné byla, jak se dá omluviti?

jakou podává jistotu, že pi první píležitosti [nejstane se zrádcem

národu, vlasti své, prodávaje ji za vlastní zisk neb za zisk sou-

kmenovc svých nmeckých, pohostinství nevdkem spláceje?

Anebo není podstatná vtšina a historické držení zem
Slovanem svatá pravda? a mže-li jaké utiskování, zanedbání,

ba jen v pokroku zabavování Slovan v zemích našich nebýti na

ujmu obecného prospchu, nebýti ubližování vlasti a uvrhování

nás hloub v nebezpeenství zahynutí, jemuž se snažn bráníme,

nebýti tedy i zradou vlasti?

Zdali tisk vyjaduje všeobecné mínní jaké strany, tedy ne-

možno nás býti tajné, jak s námi Nmci smejšlejí. Od Augsbur-

ských Novin 1 až ku Illustrovaným jeden hlas podezívání nás

z zlých zámru na práva národní nmecká; a kde kdo mnedlc

kdy slyšel jaké vyjádení tisku slovanského toho potvrzující?

Jestliže kde, tedy tuto platí: ,Kdo na peci líhá, druhého tam

ozehem hledá.' Obzvláštn naivn se pronesly Illustrované Noviny, 2

podávajíce zprávu o vyobrazení slovanského bálu 1 ve Vídni:

,Musí prý je (Nmce) každé prociování národnosti jakožto libý

úkaz budící humanitnosti srden tšiti, tak i tyto demonstrace

slovanské; když ale národnosti barbarské se sjednocují ku zkáze

národnosti a spásy nmecké, tu prý nanejvýš dležité jest, vše-

obecn ku obran a odporu vyzývati. Viz rok 1847 v dubnu.'

Ze zápisníku z r. 1847.

1 Allgetneine Zeitung vydávaná v Augsburku.

lllustiierte Zeitung vydávaná v Lipsku. Roník 1847 byl mi nepístupný.
a Výroní representani ples Slovan vídenských.
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I.

/. K. Tyl 1. J. Hanušovi. Praha, 1849 duben 26.

Dojednává zasíláni svých Sedlských Novin jako pokraováni
odbratelm zaniklých Holonwuckých Novin. Slibuje míti zetel

k Morav, kde by rád Sedlské Noviny rozšíil.

Originál. Brno. M. Helcelet. Adresa Hanušovi nmecká. Razítko pošty

pražské 26. dubna, olomoucké neitelné.

Vzácný Pane a Píteli!

Váš milý dopis a 47 zl. 39 kr. st. jsem vera šastn obdržel

a také hned do expedice odevzdal, aby tch 77 exempláru Sedl-

ských Novin rozeslala. Nco bližšího stran neouplného ped-
placení a doplacení nemohu Vám pro tu chvíli íct, ponvadž
není Ludvík Haase 1 doma, totiž v Praze, a ten vede všechnu

starost o tyto noviny; jen tolik mohu Vám naped povdít, že

oekávám to nejlepší — a kdyby nemohl sám nakladatel škodu

nést, že sám rád poloviku toho doplatku složím. Avšak myslím,

že k tomu nepijde. Nedlejte si velkých starostí.

Ale píšete, abychme naše Noviny od dubna až do konce

prosince za 36 kr. posílali. Propak až do prosince? — Máte-li

do tch as pedplacení njaké, to dlá tuším na tvrt léta 54

kr? i chtl jste napsat do konce ervna? — Nemohl byste mi

to nkolika slovy vysvtlit? — Já udlám zajisté, co bude mož-

ného. I nakladatel, doufám, nebude na krejcar hledt, akoli jsme

ustanovili cenu tak nízkou, že musíme mít veliký poet odbí-

ratel, nežli se vydání zapraví.

Ale co eknou odbíratelé, až jim náhle naše Noviny pijdou?

Bezpochyby jim to nkolika slovy objasníte?2 A což bu-

dou-li mezi nimi nkteí, co snad naše Noviny už mají? -- No,

snad je to nezabije i možná také, že pro n jinde místeko na-

leznou. Já bych si vbec pál, aby se mj list u Vás trochu

1 Nejstarší ze syn Bohumila Haase, zakladatele závodu knihtiskaského.

nakladatelského atd., který v té dob dále veden byl pod firmou Synové Boh.

Haase, a jehož nákladem též vycházely Sedlské A'oviny.

- Stalo se v posledním ísle (44.) Hol. Sov. ze dne 28. dubna 1849.
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rozšíil, an Váš holomoucký zaniknul, a budu co možná hledt,

abych i pro Moravu zájemné lánky, zprávy podával, jako jsem

až posud initi nezapomnl.

Dovíte-li se nco od knhkupcu stran vle ostatních od-

bíratel, rate mi to oznámit, abych to mohl nakladateli sdlit,

jakmile se navrátí.

Bute zatím zdráv a stran zasílání Novin pro oznámené pány

bez starosti; mnohý z nich bude je už tu samu chvíli v ruce držet,

co Vy moje ádky tete.

Zachovejte m v laskavé pamti a porouejte všem pátelm.

Jsem vždy a se vší úctou Váš upímn oddaný

V Praze 26./4. 1849. Jos. Kaj. Tyl.

II.

Fr. Sankot L. Fritzovi. Veveí, 1850 duben /(>.

O zpsobu vydáváni protokolu Mor. Nár. Jednoty. Návrh
vydávati asopis zamítnut. Putovní knihovny se založí. Rozpor

mezi knžimi a laiky v Jednot. Agitace k volbám a kandidáti

strany laik. Zve i dra. Fritze. innost Mor. Nár. Jednoty a pe-
kážky jejího zdaru. Drobné zprávy a dotazy.

Opis. Praha. Museum král. eského. Opis patrn jihlavského pvodu
(na úedním papíe Hospodáského spolku v Jihlav), poízený rukou neznámou:

podpis Sankotv a pípisek poslední psán rukou Ant. Musila.

Vážený Píteli

!

Že jsem tak dlouho neodpovdl, píši (ad captand[am] be-

nevfolentiam]) nyní na archu. Slyšel jste snad nkdy, co je to

.Pupillar- ti[nd| Curanden-TabelleV jež do konce bezna pod

pokutou 10 /A. str. musí býti pedloženy? Dílem ty, dílem ale

také oekáváni knh mne zdrželo. Omluvte mne tedy.

Vás lisí jsem sdlil píteli Netopilovi,* jenž nyní co kon-

sulenl pi vyblavovací] komisi v Letovicích mešká; i on se s ním

la shoduje, zvlášt* co se týká pozdního vydáváni protokol.1 M\

oba jsme sami hlasovali pro nynjší zpsob, any tenkrát se pro-

Sexnam sirotkv » opatrovanc, vedeny soudními úady
fan Netopil, bvl lenem výboru Mot Vdi fednoty.

Protokoly >> výboi \i" Vdrodnl Jednot)
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tokoly divn skládaly, 4 což nyní, zvlášt když má redakci Vlk, 5

nebývá. Byl bych tedy zcela srozumn, aby se to odevzdalo k p.

odpovdnému referentu Vlkovi, ten ale odejde nepochybn pry.

Avšak i ten nemže protokol hned po skoneném sezení vyhotovit,

tím mén jej výboru peísti, ana se porada konívá k 9. hodin

veer a protokol není tak lehce skládat. Snad by se ale pomohlo,

kdyby se odevzdal odpovdnému odboru, který by jej nejdéle do

konce druhého dne zredigoval a tetího ráno redakci Mor. Novin

podal, kdež by pak asi 4. neb 5. den vyšel; neb i tam se to velmi

zdlouhav odbývá. Že se údové nedovdí, o em se bude jednat,

je zase jiná chyba, která by se mnohem leheji dala odstranit.

Starosta se ídívá podle § 8. jednacího ádu, svolá 5 neb 6 dní ped
výborem editelstvo a poádníky 6 a pak oznámí teprve denní po-

ádek. Vztahuje se to na mimoádné pedmty, praxe ale byla,

že oznámil tak teprve celý poádek. Kdyby hned po hromad
oznámil poádek, ponechav si mimoádné vci k pozdjšímu

ohlášení, vyhovlo by se ponkud. Já jsem již o tom mluvil,

myslím ale, že by bylo dobe, kdybyste poslal stranu tch vcí

návrh na hlavní shromáždní, kdež bude více venkovských údu,

již nepochybn se s tím budou srovnávat, ješt však lépe a vele-

žádoucí by bylo, kdybyste sem 7 mohl dojet, což uvidíte z dole

poznamenaného nynjšího stavu Jednoty.

Jak jsem pochodil s návrhem o asopisu, již víte?8 Myslil

jsem si Helceleta za redaktora, ten práv ale co referent nejvíce

odporoval. — Jest to tedy odloženo ad graecas calendas. Mnoho

vadilo snad, že vycházel návrh ode mne, jelikož posud kolotáme

v osobnostech. Ostatn jest nyní podán a pijmut návrh stranu

putujících knihoven, 9 od nhož si slibujeme mnoho zdaru; oželím

tedy asopis.

Nyní tedy nco všeobecnjšího.

* Skuten stilisace jejich nebyla šastna: zapisovatelem byl F. Prúdek.

s Jan Vlk byl tehdy aiiskultantem v Brn a jednatelem Mor. Nár.

Jednoty ; po jeho odchodu z Brna stal se jednatelem Fr. Sankot.

'' Pedsedov jednotlivých odbor Mor. Nár. Jednoty; byly to: hospo-

dáský, humanitní, umlecký, historický, filologický, pírodovdecký a kalen-

dání.
' Totiž do Brna na valnou hromadu Mor. Nár. Jednoty dne 18. dubna 1850.

* Fr. Sankot dne 6. bezna navrhl, aby Nár. Jednota od druhého polo-

letí 1850 vydávala ve tvrtletních lhtách asopis pro vdu, umní a huma-

nitu. Ale návrh odroen. Mor. Nov. 1850, ís. 68.

9 Ve schzi 20. bezna. Mor. Nov. 1850 ís. 81.



604 . II: 1850 DUBEN 10.

Tuším jsem Vám již podotkl, že se Jednota poíná dlit na

stranu knžskou (íkají popskou) a svtskou. Patrn to bylo vidt

pi volení Chytila, 10 i radji již pedtím, když Klácel vystoupil. 11

Tenkrát hrozili na mj návrh, a jen formální, knží, že vystoup-

nou. Utišilo se, až ondyno 12 byl pedložen návrh i vlastn zpráva

humanitního odboru stranu knihoven. lánek jeden znl, že ná-

boženské a politické knihy jsou vyloueny. Nebylo nic naplat,

initi rozdíl mezi nábožnými a náboženskými, ohe byl na steše

;

tím že se vyluují všichni knží z Jednoty atd. Vida takové po-

horšení již v Jednot a obávaje se ješt vtšího mimo ni, uinil

jsem pak návrh, aby se to vynechalo, jak oni žádali, avšak pod

výminkou, že zvláštní § má se dáti o schválení knh. V budoucí

na to hromad (v poslední) strhla se však o to velká hádka; 13

jedni zastávali, aby knihy pouze odbor ustanovoval, druzí, aby je od-

bor ku schválení pedložil výboru. To byl mj návrh, jejž knží a tuším

dr. Teindl 14 podporoval, tak že prošel, a já za to utržil pochvalu,

že podporuji knžstvo. Tak to stojí; svtská strana se velmi bojí

knží, již se sousteují ve zdejší Katolické Jednot 15 pod Tšíkem 1 ''

a jinými. Vbec upadají prý všichni naši horlivci knží do pout

Jednoty Katolické, což zase prý je jedno s pietismem, 17 o emž já

však co od Brna vzdálený mén mohu soudit. To však i mne mrzí,

že oni pijdou vždy co falanx (majíce sted v Jednot Katolické)

pi sebe menší píležitosti pekypjí. I mn se tedy nezdá

být obávání zbytené — jinde všudy projevené — , že oni [Národní]

Jednotu sv[atho] Qyrilla] a M[etodje] ls promniti hodlají v Jednotu

Katolickou, ku kterémuž konci že vyhostjí oudy svtské. Proež
je nyní v Brn veliká agitace k volb. Byl jsem tam za dležitou

prací v sobotu a v nedli; skládali kandidátní listinu, již celá

svtská strana (i Klácel) chce podporovat. Myslím ale, že se to

.7 se pedsedou Jednoty po odstoupeni Klácelové dne 5. prosince

rtdvav pedtím úad mtstostarosty. Mor. Nov. 16 281.

11 Z pedsednictva: dne 15. listopad Mor Sov té 264.

bezna 1850.

borová schze ze dne l dubn onu-, i -e .W<>/

• JUDr. Leopold Teindl, advokát v Brni, podstarosta \or Nár Jednoty
1 Založena l >. íjna :

'• ./es Tištk, tehdy kaplan v Urn. posléze dkan p Teli

fménem ultramontanismus. nyní kleti-

mu
.'./ Jedno: I

illa a Method
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teprve ped volbou ustálí. Z knží zdejších chtjí vylouit Budíka, 1
'

1

Bratránka a Tšíka, ze svtských Ohérala, za to ale volit Klácela,

Žáka, Rambouska20 a nkolik nových professor z techniky. Kandidát

na presidentství není posud ustanoven; nepochybn, že budeme
volit Pražáka, akoli je co pokladník potebný. Mimo nho byl

by kandidátem Helcelet. 21 Knžská strana bude nepochybn volit

Kalivodu, 22 a není jisto, že by Chytila pustila. Co se Chytila týe,

musím ho, akoli jsem ho nevolil, pece chválit; on je horlivý a

zastával své místo mnohem lépe než Klácel, nemá však ani osobu,

ani charakter23 (oboje v nmeckém smyslu). Kdyby nebyl ve

výboru, byla by to ztráta pro Jednotu; pro zvláštní innost budou
i volit Rambouska, Žáka pro zásluhy staré. Ponvadž na tentýž

den uspoádá i Beseda velkou besedu, tuším v redut, oeká-
váme mnoho host. Z Meziíe dostaneme vám známou deklama-

torku s dodatkem k obran ženského pohlaví. 24 Že se sejde na ten

den mnoho knží, nelze pochybovat, ponvadž vdí, o se jedná.

Páli bychom však i my, aby pátelé naši co možná hojn došli

;

byl jsem tedy vybídnut, vyzvat Vás — je-li to možná.

iním to tím radji, an tak vyhovuji i svému osobnímu

pání. Je-li Vám tedy možná, dojdte sem, aneb p. Musil 25

(o kterém se mimochodem divím, že vždy žádá ode mne dopisy,

a sám mi nic nepíše; budu mu však psát, jak jen trochu budu
mít kdy.) Nebojím se, že vám schválením tchto boj v Jednot
zadám píinu, ji zatracovati, neb co boje tyto zaaly, jest ona

vskutku ilejší; prve jeden druhého šetil a všecko zstávalo hezky

potichu — a pozadu. Nyní ale štítí se každý podati druhému

ig Ježto mezi lenstvem Jednoty Budíka není, patrn mínn dr. Bda
Dudik, potom historiograf moravský.

'-" P. Anselm Rambousek, nar. r. 1824, augustinián, pozdji prelát Krá-

lové kláštera na St. Brn od r. 1884—1901.

21 Helcelet také ve výboru zvolen starostou dne 24. dubna 1850, když

se vzdal Jos. Chytil, akklamai díve zvolený. Mor. Nov. 1850, ís. 108.

-- P. Gunther Kalivoda, O. S. B., professor v Brn, potom prelát v Raj-

hrad (1815—1883). Viz: Notizenblatt der hist.-statist. Section, 1879. ís. 12.

23 Byl tehdy pouze mor. zemským kancelistou. Úadu archiváského

dopracoval se teprve pozdji vlastní neúmornou píli.

* Beseda uspoádána v hotelu Padovcov. Zpráva o ni v Mor. Nov.

1850 ís. 90. Deklamatorkou byla si. Skivanova z Velkého Meziíí.

- r
' Ant. Musil (1814— 1899), obchodník, pozdji knihkupec v Jihlav,

horlivý pomocník dra. L. Fritze v práci národní na Jihlavsku.
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píinu, aby jej právem nemohl viniti z nedbalosti, a tak se více

stává, nežli za pokojných starých asu. Velký ale nedostatek jest,

že v Brn posud je málo úd, že tedy jsme nuceni toho neb

onoho volit, teba by to mén zasluhoval. Tím se pak stává, že

mnozí jsou dle jména ve výboru, vskutku ale Jednot niím ne-

prospjí; a pece od brnnského výboru všechno závisí. Nyní

nad to nkolik úd odejde na venek, a sotva že jich tolik zase

pibude, akoli se pi volb bude ohled bráti na údy venkovské,

jiz jsou na blízku. První as bude úd dost, ponvadž nkteí
vyvolení pro venkov budou v Brn, jako Uherek,-' 1 Vlk atd.

Knihy piložené odevzdejte p. Jelínkovi;- 7 žádal-li byste své

a Musilovy, pošlete lístky28 do Brna — tuším, že tam jezdí jakýsi

stálý vozka. Co jest slyšet o Haznerovi?29 Je posud na živ? Co
dláte vbec v Jihlav? Jak to stojí ve školách? Kdybyste ne-

pišel, pište mi hezky obšírn ; já budu psát po Jednot.

Kalendá30 má bídu; a psali Vám?

S úctou Vašnostin sluha a pítel Fr. Sankot. 31

Psáno na Veveí dne 10. dubna 1850.

Po ukonení nahlédl mi vrchní 32 do psaní; není prý tam ani

akcent. Inu, odpuste, mám dnes psát ješt velkou zprávu na

Netopila, tedy mám trochu málo asu a vy porozumíte i hieroglyfy.

[Pozdjší pípisek Musilv],

Dopis jest psán p. d[ru.] Fritzovi. Co se zde 38 jednalo, vše

[se dalo] spolené. Pan dr. F[ritz] dopisoval; když bylo teba

osobní ízení v Brn, v Praze neb ve Vídni, jednal jsem já

Všechny dopisy byly spolený.

38 Josej Uherek, statni zástupce ve Znojm.

P, v. Jelínek, premonstrát v Jihlav: šlo o lenské podíly ieho.

lenské Usí fedn., na nž se ;• brnnském komisioná-

'ednoty fako v Mat lenské podíly.

mni neznámá,

leda, byl fednotlivt

tádalo tvláitnlmi do

Fr, Sanko
'

Brn,
ta.'

i
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III.

Biskup Ant. Arn.hr. Schaffgotsch Brno, 1851 zái 28.

duchovenstvu diecese brnnské.

Žádá, aby knzijeho diecese vystoupili z Moravské Národní

Jednoty a žádali, by vystoupeni jejich bylo ohlášeno v nejbližších

zprávách spolkových, otištných v Moravských Novinách. Místo

závadného kalendáe Koledy doporuuje kalendá Moravan.

Znovu doporouí Hlas Jednoty Katolické.

I. ást kurrendy} otištné v roníku XIX. 1851 pod ís. ~
16

~. 2

No. ^-. 19. Jahrgang 1851.

Anton Ernst, von Gottes und des apostolischen Stuhles

Gnaden Bischof zu Brunn etc. etc.

Dem Ehrwiirdigen in Christo geliebten Diocesan-Clerus

Unsern Grufi und Segen in dem Herrn!

Zu welch einer traurigen MaUregel Wir im Laufe dieses Jahres

durch den Abfall eines Priesters Unserer Diocese genóthiget

worden, 3
ist Unserem ehrwiirdigen Clerus bekannt, und er hat den

Schmerz uber das gegebene Aergernifi wie uber das Ungliick des

verirrten Mitbruders aufrichtig mit Uns getheilt. Wir durfen daher

erwarten, dafi er auch die Folgerungen jener Mafiregel werde zu

wiirdigen vvissen, und dafi diejenigen Unserer geliebten Diócesan-

priester, die ein gewisses Mifiverháltnifi bisher íibersehen, oder die

fórmliche Lossagung von demselben nicht fiir nóthig erachtet

haben, darauf aufmerksam gemacht, ungesáumt thun werden, was

Pflicht und Gewissen von ihnen verlangen.

Wir meinen die fórmliche Lossagung von jeder Gemeinschaft

mit der ,Mor. Nár. Jednota', zu deren Gliedern nebst jenem un-

gliicklichen abgefallenen Diócesanpriester noch ein zweiter abge-

1 Druhá ást kurrendy pinesla opravu tiskové chyby v eském peklade

íšského zákoníka a vládního vstníku.

2 V širši známost uvedena tato ást kurrendy otiskem v Briinner Zeitung

ze dne 11. íjna 1851 ís. 235.

' Mínna tu exkommunikace P. Tomáše Juránka, kaplana v Želeticich.

pestoupivšího k evangelické církvi vyznáni hclvetského; byla ohlášena kur-

rcndou ze dne 6. ervence 1851 roník XIX, 1851, ís. 1800 12.
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fallener Priester4 und so manche andere Theilnehmer gehóren, die

íus ihrer Feindschaft gegen den katholischen Glauben und gegen

die Ordnung in Staat und Kirche kein Hehl gemacht haben: 5 An

íhren Fruchten werdet ihr sie erkennen. (Math. VII. 16). Die un-

wiirdigen, auf Herabsetzung der Ehre des geistlichen Standes, ja

auf den Spott des Heiligsten berechneten Anekdoten, ,; die der von

der ,Mor. Nár. Jednota' fur das J. 1852 herausgegebene Volks-

kalender .Koleda' bringt, zeigen genugsam die Richtung, welche

wenigstens ein Theil der Mitglieder der genannten Gesellschat

verfolgt und gegen welche der Einflufi der gutgesinnten Mitglieder

um so unwirksamer seyn mufi, als sonst das unter dem Namen

der Gesellschaft herausgegebene Buch keine so betrubende Er-

scheinung bieten kónnte.

Ziehet nicht an demselben Joche mit den Ungláubi-

gen (II. Cor. VI, 14), ist eine apostolische Mahnung, die alle Christen

angeht, um so mehr also den Priester verpflichtet, dafur zu sorgen,

dafi er nicht durch das Gewich seines Namens fur die Tendenzen

einer Gesellschaft einzustehen scheine, an welcher abgefallene

Individuen und Feinde des katholischen Glaubens und der staat-

lichen Ordnung Theil nehmen, oder dafi er vollends durch seine

Geldbeitráge den Bestand einer solchen Gesellschaft sichern helfe.

Wir fordem demnach diejenigen Diócesanpriester, welche

dieses Mifiverháltnifi bisher ubersahen, oder einen formlichen

Austritt nicht fur nothwendig erachtet haben, hiemit auf, nicht

blofi íactisch von der Gemeinschaft der ,Mor. Nár.

Jednota' zuruckzutretcn, sondern diese i he Lossagung
dem Vereinsausschusse auch fórmlich zu erklarcn

und zu verlangen, daB ihr Austritt mit dem náchsten

V e r e i n s b e r i c h t e i n der ,M á h r i s c li e n Z e i t u ti g* b c k a n n t

gegeben werde. Sie werden auf solche Wcise ein Versaumnitf gut

machen, dessen Belassung ein grofies AergerniB wiire. und konuen

ihrc Kráftc weit crspricfilicher einer Thatigkeit iu den von der

Kirche gut geheifienen Vereinen und Bruderschaíten weihen, die

ihrem Berufe auch viel náher liegen.

/' Ondej Brázdil, kaplan i' Ratajích. Viz o fthC •" I nrfcvr

;s-/o, not m tdenarAU', tnad mini tím nkteré liberální dopisovcttU

id Moravských Novin.

' Viz fe ;• list*

\' o; Gerích.
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Anstatt der ,Koleda\ deren Verbreitung bei dem gláubigen

Volke hintanzuhalten ist, kann dagegen der von der ,Hárediíát
der h. Cyril 1 u. Methu" herausgegebene Kalender .Moravan' 11

bestens empfohlen werden; auch erneuern Wir bei dieser Ge-

legenheit Unsere Empfehlung der im gut katholischen Geiste

gehaltenen ,Hlas jednotif!] katolické', 10 redigirt von dem
Diocesan-Priester Franz Po i m on. —

Gegeben im bischóilichen Consistorium zu Briinn

den 28. September 1851.

Anton Ernst, L. S. Andreas Hammermiiller,

Bischof. Consistorialrath.

Druck aus Franz Gastl's Officin.

IV.

AI. V. Šembera Ctib. Helceletovi. Víde, 1876 kvten 30.

Odesílá mu krátkou zprávu jako pomcku k životopisu

J. Helceleta z dob olomouckých. Další prameny k životopisu.

Omluva a pozdravy.

Originál. Brno. Mojmír Helcelet. Bez adresy.

Velevážený Pane Doktore!

Na Váš milý dopis, daný 10. t. m., posílám Vám tuto ne-

patrnou pomcku k životopisu Vašeho šlechetného, mn nezapo-

minutedlného p. otce. Jsouf to nkterá data z té doby, když jsme

spolen žili a obcovali spolu v Olomouci. O jeho innosti a p-
sobení v Brn jest mi nesnadno nco napsati, nebo jsem brzo

8 Ddictví sv. Cyrilla a Methoda, založené 15. ervna 1850 s úelem
.péi vésti o zvdni lidu moravského, jakého náš as požaduje, všestranné,

avšak na základu viry katolické'. Stanovy v .Hlase Jednoty katolické' II,

Brno, 1850, píl. k ís. 39.

9 Moravan ron. I. na rok 1852 za redakce B. M. Kuldy. Brno.

'"' Byl to spolkový lisí brnnské Jednoty Katolické, založený v Brnc

r. 1849. jehož I. roník redigoval Mat. Procházka, v roníku I. maje za spolu-

redaktory Jos. Téšíka a Fr. Poimona. List doporuen již biskupskou kurrendou

ze dne 8. bezna 1849 (ro. XVII. 1849, ís. 750 3, oddíl III a. Ostatn i výzva

k literární práci pro Jednotu Katolickou spolu se zapovdí úasti na .Morav-

ských Novinách' (kurr. ze dne 2. kvtna 1850, ro. XVIII. 1850, ís. 1344 5) ne-

znamenala nic jiného než doporuení pispívati do Hlasu Jednoty Katolické.

3J
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potom, 1 když pišel z Olomouce do Brna, povolán byl do Vídn
a nechovám již v pamti pozdjších píbh tamjších. Pátelé

nebožtíka p. otce, kteí by mohli zprávu dáti, nejsou již tu;

Ohéral odpoívá v hrob- a Klácel dlí daleko za moem. 3 Snad

by se bylo neho doísti v tehdejších novinách, ale tch nebu-

dete míti ped rukama. Také blízký p. dkan Škorpík 4 mohl by

njakých dát poskytnouti, nebo byl toho asu ješt v Brn, a
nevím, jak se ve smýšlení srovnávali Váš nebožtík p. otec a p.

Škorpík.

Jestliže Vám odepisuji ponkud pozd, mjte mne laskav

omluvena ; bylf jsem po ten as velmi pracemi zanesen a k tomu

nastoupil jsem již rok 70. —
Moje manželka i Zdenka pátelsky se porouejí. S tím se

Vám na všem dobe a šastn míti žádám a jsem ve vší úct

Vám oddaný A. V. Šembera.

Ve Vídni, 30. kvtna 1876.

Dor. Helzelet stal se po smrti profesora Nestlera r. 1841

suplentem a r. 1846 skuteným profesorem hospodáství a píro-

dopisu na stavovské akademii a zárove na universit olomoucké.

Když pak r. 1847 akademie stavovská peložena jest do Brna,

dostal se r. 1849 též na nové její stanovišt a stal se tu profe-

sorem obou eených pedmt na nov zízeném ústav poly-

technickém, kterýž úad tu až do své smrti výten spravoval.

V Olomouci po všechnu dobu byl u vrném svazku s uá-

rodovcitamjšími: doktorem F.Mošnerem, profesorem porodnictví na

universit, A. Šemberou, profesorem literatury eské na akademii,

J. Vašurou, prefektem akad. gymnasium, doktorem M. Ottou, lékaem

sek[undárním] v obecné nemocnici, a od r. 1847 s I. J. Hanušem,

profesorem filosofie ze Lvova do Olomouce prelo/eným. Jsa u studu-

jících oblíben, psobil nemálo k probuzeni národního vdomi v nich.

S prof. Šemberou konával cesty po Hané, aby poznal e, oby-

IV skutenosti ji: ped píchod* m fielceletOtým do Hrna. Viz tistíS (0

Zemel jako žurnalista nmecký ve Vídni i
s

odejel do Spojených Stdtv Amerických r. lé

' Ir Škorpík (1813 1890), buditel a spisovatel, byl kaplanem v Brn, alt

fen krátkou dohu. feito fii r. 1850 byl faráem .-• Bohdaliclch, pak v A'//«v-

Smýšlením oviem >< >. Helceletem nám mrz.

stými Výklady /• Eplitoldm Kutnohorským* ve Vídeském Denníku n potom

mém výatku m ho (Vid*
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eje a zpsob hospodáství bodrých obyvatel té krajiny, ar. 1845'

podnikl za touž píinou pší cestu na Slovensko, odkudž s de-
vai odvážil se k dosti nebezpené plavb po ece Váhu z Liptova

až ke Komárnu, chtje spatiti krásnou krajinu povážskou a se-

znati zvláštní zpsob živnosti plfa slovenských. Touž dobou

sbíral s prof. Šemberou píspvky po Hané na nov zizovanou

eskou prmyslní školu v Praze a poslal spolen s ním více

než 300 zl. k tomu úelu do Prahy.

V dob národního hnutí r. 1848 stál odhodlan pi národní

stran v Olomouci. V msíci ervnu t. r. ml úastenství ve slo-

vanském sjezdu v Praze a dne 8. t. m. podepsal tam s jinými

68 Moravany žádost od Klácela sepsanou ,ke snmu moravskému'

a k ,Výboru eského národu' za ochranu národnosti eské na

Morav proti nkterým úedlníkm a jiným protivníkm jejím,

kteí již tehda poali ji utiskovati a vlastence sebevdomé stíhati.
6

Od ledna 1849 redigoval spolen s prof. Hanušem ,Holomoucké

prostonárodní noviny', pomocí vlády vydávané.

Správn 1843. Viz zde Cestu po Slovensku ; odtud vysvítá též, že

plavba po Váhu nebyla tak daleká, jak zde omylem udáno.

* Týdenník 1848. ís. 24.
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1839

1840

1847

1848

1849

íjen
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1849 zái 9

15

26

27

30

íjen 3

21

24

„ z konce ijna

íjen 28

listopad 24

prosinec 12

30

3

6

6

10

13

17

27

4

5

erven 27

, erven kol 15

ervenec 1

14

, srpen poátek

srpen 12

, záí zaátek

zái

26

3

JI

17

18

l

23

1850 leden

. únor

duben

kvten

1851

1K.Í1

njen

listopad

prosinec

leden

V lednu

únor

v únoru

únor

duben

13

21

18

dubna

íslo

Hanuš Helccletovi. . Vávra II. Hlídka 1899, str. 13

.. /// 14

Helcelet Hanušovi 34

Slobodovi 35

Hanuš Helceletovi. . Vávra IV. Hlídka 1899, str. 15

Helcelet Hanušovi . .

37

Hanuš Helceletovi. . Vávra V. Hlídka 1899, str. 16

. VI. 91

Helcelet Hanušovi . . 38

Sloboda Helceletovi 39

Hanuš Helceletovi. . Vávra \ II. Hlídka 1899, str. 92

Sembcra Helceletovi ... 40

Hanuš Helceletovi. . Vávra VIII. Hlídka 1899, str. 94

Helcelet Hanušovi . 41

Šemberovi ... 42

Sankot Fritzovi Píloha II

Helcelet Hanušovi .... 43

... 44

45

46

Slobodovi 17

Hanušovi 48

49

50

. 51

52

53

54

55

Ritter /. Rittersberka Helceletovi 56

Hanuš Helceletovi , Vávra IX. Hlídku 1899, str. 96

Helcelet Hanušovi S7

58

.59
Hanuš Helceletovi . Vávra X. Hlídka 1899, str. 170

Helcelel HanuSovi

Šemberovi . ... 61

Hanuš Helceletovi. Vávra XI. Hlídka 1899. str. 172

Hanuš Helceletovi. Vávra XII. Hlídka 1899, str. 174

XIII

mcová . . I. ó
Helcelel HanuSovi

Hanuš Helceletovi Vávra XIV Hlídka

. XV
lei I IanuSo\ i ...

Helcelel Kodymovl

lei HanuSovi

.



PEHLED KORRESPONDENCE HELCELETOVY. 615

1851
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1853 prosinec

1854 leden

únor

duben

kveten

erven

ervenec

záí

íjen

listopad

prosinec

1855

25

20

7

25

25

18

28

13

15

10

14

10

26

29

30

27

22

srpen

1856

1857

únor

duben

kveten

z konce kvtna

erven 4

22

ervenec 1

2

7

10

15

20

10

11

19

20

2

27

15

15

li)

8

19

20

16

19

18

3

rijcn

prosinec

leden

bezen

duben

erven

záí

listopad

leden

bezen

duben

kvten

erven

5en enec

srpen

19

22

13

7

Helcelet Hanušovi

Mat. Mikšikov

Hanušovi

Slobodovi

Helcelet Hanušovi

Helcelet Hanušovi

Helcelet Hanušovi

Hanušovi

Hanušovi

Helcelet Hanušovi

Vojáek Helceletovi

Helcelet Hanušovi

Semberovi

Helcelet Hanušovi

Hanušovi

Hanuš Helceletovi. Vávra XVI. Hlídka 1899, str.

B.Nmcová Helceletovi. ., V. M. 189h .

Helcelet Hanušovi

Semberovi

Sembera Helceletovi

Helcelet Hanušovi

Šembera Helceletovi

Helcelet Semberovi

Hanušovi

Semberovi

Hanušovi

Cislo

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

L24

125

126

127

128

129

336

534

/;. A, mcová Helceletovi. Vávra \

Sloboda Helceletovi ....
ileleelet Hanušovi

CM. 1896, s

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

1 13

144

145

1 K.

117

1 18

151

154
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1857
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1861

1862

bezen
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1863 ervenec

srpen

záí

íjen

1864

prosinec

leden

únor

bezen
kvten

10

15

20

21

9

29

7

12

13

15

16

26

24

5

28

1

kvten zaátek

1865

1866

1867

1868

1869

1870

1873

1876

erven

ervenec

srpen

záí

listopad

únor

kvten

ervenec

íjen

prosinec

kvten
srpen

íjen

ervenec

srpen

záí

únor

kvten

ervenec

záí

prosinec

únor

duben

erven

leden

duben

kvten
ervenec

únor

kvten

23

27

24

21

12

25

2

17

25

27

22

31

16

5

22

21

9

22

18

4

28

20

25

20

4

7

13

16

29

3

8

30

Helcelet Pražákovi

Helcelet Hanušovi

Pražák Helcelctovi

Hanuš Helceletovi. \

Helcelet Hanušovi

Hanuš Helceletovi

Helcelet Hanušovi

Pražák Helceletovi

Helcelet Pražákovi

Pražák Helceletovi

Helcelet Hanušovi

Havelka Helceletovi

Helcelet Melicharovi

Melichar Helceletovi

Helcelet Melicharovi

Hanušovi

Hanuš Helceletovi.

Helcelet Hanušovi

ávra XXIII

D. Hanušovi

Zach Helceletovi .

Helcelet D. Hanušové

M. Mikšikovi

D. Hanušové

Šcmbera Ct. Helceletovi

Hlídka

Vávra XXIV. Hlídka

1899, str. 428

íslo

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

1899, str. 428

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

Píloha IV.
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2. Adresáti list Helceletových. 3. Helceletovi dopisovatelé.

Ed. Bloudck: cis. 192.

Václ. Hanka: ís. 17, 21, 25, 32.

I. .1. Hanuš: ís. 13, 33—38, 41, 43 46,

48—55, 57—60, 62, 63, 65—69, 72,

73, 75 78, 80 84, 87, 90, 92, 94, 95,

97- 105, 107 112, 114. 116 123,

125, 127—130, 133, 136, 138 1 16,

148 180, 182 189, 191, 201, 211,

212, 215. 216, 218, 220, 228, 230,

232, 236, 243, 245—249, 251, 253,

258 261, 266—287.

D. Hanušova: ís. 288, 290, 293.

E. St. Kodym : ís. 64.

J. iWelichar: ís. 263, 265.

M. Mikšiek: ís. 113, 196, 199, 204,

206, 210. 213, 214, 219, 291, 292.

P. Mikšiek: ís. 193, 195, 197.

M. Mollerová potom provdaná Helcele-

tová: ís. 1—7, 10, 12, 14.

AI. Pražák: ís. 222, 231, 233, 235, 239,

241, 242, 256.

J. Ev. Purkyne: ís. 88.

D. Sloboda: ís. 35, 47, 71, 74, 91, 96,

106, 115.

Slovanský sjezd : ís. 1 1.

P. J. Šafaík: ís. 28, 70.

AI. V. Šcmbera: ís. 8, 9, 15, 16, 18,

30, 42, 61, 86, 126, 131, 135,

137, 209.

Vnliov Helceletovi : ís. 203.

J. Ev. Bily: ís. 225.

V. Hanka: ís. 22, 27.

I. J. Hanuš: ís. 252.

M. Havelka: ís. 262.

Jos. Jireek : ís. 29.

Magistrát olomoucký: is. 20.

A. Marek : ís. 93.

J. Melichar: ís. 264.

M. Mikšiek: is. 79, 190, 198, 200, 202,

205, 207, 208, 217, 220.

A. Pavenckij : ís. 23.

R. Petranovi: is. 31.

AI. Pražák: ís. 194, 221, 223, ~'<

234, 237, 238, 240, 244, 250, 252, 254,

255, 257.

Pedáci pražští : ís. 19.

J. Ev. Purkyn: is. 89.

L. Ritter /. Rittersberka : is. 56.

D. Sloboda: ís. 39, 147, 181.

P. .1. Šafaík : ís. 26.

AI. V. Šembera: is. 40. 132. 131

H. Vojáek: ís. 124.

Fr. Zach: ís. 85, 289.

V. Zelený: ís. 229.

4. Místa, odkud listy odeslány. >. Místa, kam listy ureny

Z Blehradu: ís. 85, 289.

/ BeSe Litevskho: is. 124

L Bma: is 10, 12 52, • 54

38, 9

125 131. 133, 135 l l'>. 148 166,

168 180, 182 189, 191 197, 199,

201, 203 '11. 214,

: 18 i

pfil III

/ lir: ;

Do Bma: is i 9, 15, 10. 18, JI. 30,

121, 132, 134. 1 17.

181, l
l
><>, 191. 198, 200, 202, 205,

217. 222, 229, 231,

241

D.. Cáhnova Hs 196, I

I).. Da 193, 195,
'

\h. !> 10 I

i k> i Unsemdorfi Sia 1 13

Do llhlav) píii II.

Do Krako

I).. KfUanova

Do i áxnl Janských I

Do l uhao
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Z Drážan: ís. 53.

Z Dzicdzic: ís. 207, 208, 217, 226.

Z Kižanova : cis. 264.

Z Kromíže: ís. 31.

Z Libun: ís. 93.

Z Luhaovic: ís. 251.

Ze Lvova: ís. 23.

Z Milána: ís. 167.

Z Olomouce: ís. 8, 9, 11, 15—18, 20,

21,24,25,28,30,32—38,41.

Z Paíže: ís. 227.

Z Prahy: ís. 12, 13, 14, 19, 22, 26, 27,

29, 56, 89, 229, 252, 262, prii. I.

Z Pedklášteí : ís. 225.

Z Rusavy: ís. 39, 147, 181.

Z Tegernsee: ís. 267.

Z Veveí: píl. II.

Z Vídn: ís. 1—7, 40, 132, 134, 209,

210, 212, 213, 220, 222, 231, 233, 235,

236, 237, 239, 241, 242, 243, 253, 256,

píl. IV.

Do Olomouce: ís. 10, 12, 13, 14, 19,

20, 22, 23, 26, 27, 29, 31, 39, 40.

píl. I.

Do Prahy: ís. 11, 17, 21, 25, 28, 32, 33,

34, 36, 37, 38, 41, 43—46, 48 55,

57—60,62 69,72,73,75 78,80 84.

87, 88, 92, 94,95,97 105, 107 112,

114, 116 123, 125, 127—130, 133,

136, 138, 140— 146,148 180, 182 189,

191, 201, 211, 212, 215, 216, 218,

220, 228, 230, 232, 236, 243, 245,

246, 247, 249, 251, 253. 258 261,

266, 268, 269—288, 290, 293.

Na Rusavu: ís. 35, 47, 71, 74, 91, 96,

106, 115.

Do Tele: ís. 192.

Do Vídn: ís. 42, 61, 70, 86, 90, 126,

131, 135, 137, 139, 207, 208, 209, 221,

223—227, 234, 237, 238, 240, 244,

248, 252, 254, 255, 257.

Do Vyškova : píl. IV.

6. Seznam míst v korrespondenci vynechaných.

Místa jsou oznaena znamením [ ], a to v listech: 65, 72, 77, 80, 97, 105,

109, 110, 111, 112, 116, 117, 120, 121, 123, 125, 128, 143, 149, 150, 151, 156,

160, 163.

Zápisky.
Strana

Cesta po Perovsku r. 1842 ... 565

Cesta po Slovensku r. 1843 575

Výlet v záiji 1845 592

Ze zápisníku z r. 1847 596
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Rejstík osobní a vcný.
5

.Abbildungen der Baualterthiimer in

Bohmer (Schmitt) 215, 228, 315.

.Abhandlungen der k. Bóhm. Gesell-

schaft der Wissenschaften' 220, 282,

312, 374, 378, 464.

Adamov 368.

Adelun? J. K. 322.

adjektivum; postavení jeho v eštin
206, 370, 514, 515.

Adonis 67.

Aeneas Sylvius 186.

.Aethiopica' (Heliodoros) 344.

Afrodita Knidská 97.

Achilles Tatios 344.

Achilleus 120, 520, 551.

Aias 325, 328.

Aischylos 265.

Aisopos 284.

.Akademie, Die' (Ruge) 112.

akademie stavovská moravská XX11,
XXIII. XXIV. XXV, XLI. XLV1I. 26, 30.

akta filosofické fakulty olomoucké XXI.
XXIII. XLI, XL1I. XLIV. XLV, 27. 53.

Alanus ab Insulis 547.

Albrecht arcivévoda

Alexander I.
>
pomník) 250.

Alexander II. 533.

alkyonské (halkyonské) dni 67, 157, 499.

,Almanach eské akademie' 218.

Alpv XXVI, LXX. 190, 237, 264, 297, 299,

300, 301, 302, 304, 311, 319, 334,

3, 473, 500, 510, 520, 522, 530, 536.

Alžbta, císaovna rakouská. 235, _':..

275, 449.

Alžbta, císaovna ruská. 340.

Amerika 190.

Americký klub dam 525.

Amerling K. 128.

Amsterdam 534.

Ananké 310.

Andromaché 551.

Angliané 335.

Anglie LXIV. 1—.
.Anonymen-Lexikon, Deutsches -

(Holz-

mann-Bohatta) 586.

.Anthiae et Abrocomae amores' 344.

.Anthologia Graeca' 417.

.Anti-al-koram (Budovec) 543.

Anticlaudianus' (Alanus) 547.

Antigona 551.

Antonín sv. 577.

.Apologie blázenství' viz , Chvála bláz-

novství'.

Aretino P. 471.

Archangelsk 613.

Arché 173, 334.

.Archiv fiir Kunde ósteireichischer Ge-
schichtsquellen' 282.

Archiv zemský moravský LXVI. 324,

195, 535, 540.

.Aristarchus redivivus - (Nebeský) 336.

Aristides 597.

Aristippos LXX.
Aristofanes 48, 72.

Aristoteles 287, 358, 359, 470.

Arkadie 133.

Armarvové 572.

Asie 181.

Até 319, 357, 516.

Athény 265, 464, 508,513
Atterské jezero 313.

Auerbach B. 377.

Auersperg hr. F. 454.

Augsburk 325, 373.

Augustinová B. IX.

Aulich R. & Sohn 212.

.Aus Arthur Schopenhauers handschrift-

lichem Nachlafi' 509.

Auspitz J. 82.

Aussee 355, 357.

.Austria' (kalendá) 91.

avátor 114.

.Babika' (B. Nmcová) 239, 270.

babylonská vž 538.

Baden (u Vídn) 229, 246, 494.

Bach AI. LI V. LV. I, XVII, 209, 397,

W9, 411, 433.

.Báchorky, Národní- (Menšík) 403.

.Bájesloví slovanské' (Máchal) 360.

.Bajky Bidpajovy' 141.

Bakunin M. 42."

Baleár J. 34.

Balkán 443.

íslice zde uvedené oznaují stránku.
4<>
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Balt 120.

Bambas V. 513.

Bánov 592.

Barák J. 327.

Baraní 571, 595.

.baranie' 581.

Barczay M. 812.

Bartl 571, 572.

Bartocha J. X, XIII, XXIII, XXIV. XXXII.
XXXVIII, 27, 53, 66, 72, 80, 560,

562, 563.

Bartoš Fr. LXXIV.
Bartoš J. 33.

barvy politické 31, 561.

Bašný J. 33.

Bauer M. (Sedlák) 4T>7.

Baum A. 352, 550.

Baumgartner O. 456.

Bavorsko XXVI, 319, 325, 370, 491, 503,

519, 5-22, 536, 543.

Bavorský les 536.

Bayer Fr. LXVII.
Beck A. J. XXIV, 72, 150, 17!), 383, 384,

390, 394—397, 408—411.
Beck Jos. XXIV, 72, 75, 179, 383, 384,

390, 394—397, 402, 509—411, 458.

Beck Vlád. baron 72.

Beva 592, 593, 595.

Beva Dolní 574.

Bedich II. 151, 240, 340.

Bedich August II. 589.

Bees J. 594.

.Beitráge v.w einer Aesthetik der Pílan-

zenwcl (Bratránek) 204.

Blák 30, 302.

Belcredi Egb. hr. Ml, 197.

Blehrad 173, 171, 277, 279, 555.

Belopotocký G. (Fejérpataky) 598, 599.

Blorusko 251.

Blovéžské poušt 251.

Benátkv 820, 336, :í:-í7.

Bendi C 297.

Benkovi 176.

Berger .1. I

Berchtesgadcn (Berchtoldsgaden) 899,

314,

.Bcricht, Aktenmafiiger, uber dle Ver-

handlungen des ersten Slavenkon-
jes In Prag (Jord m) 36

.bérk.i

Berlín 107.

117.

Bernolák '

Bernské pohoí (Bernei Oberland)
Lift.

•i 99 101, 104, 111.

lil.

Brno
V 1 18

Beskyd 595.

Beskydy 571, 574, 595.

Beust B. F. 537.

,Bibliothcka slovanského píslovnictvr

190, 196, 204, 205, 210, 815, 221.

227, 330, 234, 248, 331.

Bílka P. 253, 294, 399, 111, 161.

Bilsko H6, 565.

Bílý Fr. XVIII, XXI. 17:..

Bílý J. Ev. (Chramosta) XV, LIX, 87,

39, 140, 447, 458, L~>7,

180 185.

,Biographie,Allgcmeinc Deutsche' LI l.i;7.

Blrch-Pfeifférová Ch. 248.

Bidpaj 141.

Blansko 368, 489, 525, 5S

Blatnice 577.

.Blátter, Flicgende' 290, 293, 295, 377.

.Blátter fúr literarische Unterhaltung' 885.

, Blátter, Óstcrrcichische, fiir Literatur

und Kuns, XLIII. LI, 159, 828, 248,

264, 266, 884, 546.

.Blátter, Kritische' LXVI. 318, 322,
507.

Blažíek Fr. 253.

Blecha Fr. 574,

Bleiweis J. 30.

Bloudek Ed. IX, : 393,

402, 122.

Bluntschli .1. K. 327.

blqd-bl^d 518.

Boccaccio G. LXV, 95, 96, 129, 131.

Boek A. Vlil, XXIV. XLIV, 86, 61,

90, 187, 276, 277.

Bodmanské (Bodamské) jezero 373, L19.

Bohdalice 610.

Bohdane 68.

Bohm (minist. rada' 107.

BóTim (polesný)

Bohuš 588, 589.

Bochol
Boiotové I

.Boj za právo' (.1. M. erný) XXX
Bojadschi M. 329.

COVlc Albrecht

Dobeš LXV, II"..

Jaroslav LXV, 115.

Boskovice 2 »3, 281,

.Botschafter' I

Boulily .1.

Brané

Brandl V. LXV, LXX1I, 54, i -
i, L01 Jo::. :

517, 534, 54

Brandýs n. Orl (Ko
inntweinpešt, ie' (Zschok

mek l I IX, it. L8, 8 >, 88. i

102, 11

148, 144, 149 159, IW
19 '. 194
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249, 282, 283, 311, 312, 348, 351, 352,
356, 35S, 46S, 516, 520, 521, 523, 528
533—535, 538, 541, 558.

bratrstvo Klácelovo LVI, LXVII, 117,

118, 119, 1-21, 125, 126, 128, 130,

134, 135, 139—144, 194.

Brauner Fr. (Hndoš) XXXVI, LX. 49,

172, 458, 463, 476.

.brav' 581.

Brázdil O. XLIV, 61, 110, 111, 117, 608.
Beclava (Lundenburg) 4, 273, 384.

Brestel R. 40.

Beš Litevskv 249, 251, 253.

Breyt 383.

Bezí (Beze) XIX.
Bezina 278.

Bezová 596.

Bezová u Uh. Brodu XX.

.Briefwechsel zwischen Goethe und
Kašpar Grafen von Sternberg- (Bra-
tránek) 520.

Brighton 322, 323.

Brigitta sv. 542.

.bílka' 574.

Brinz AI. 501.

Brixen 409.

Bíza K. (Píza) XXIV, 7:..

Brno X, XVI, XVII. XXI, XXV. XL,
XLI. XLVI. Lil. LIV—LVI. LX1V.
LXIX. LXXIV, LXXV, 5, 7, 10,

14—16, 18, 20. 22, 21, 29, 31, 32
40, 42, 43, 48, 60, 65, 72—78, 81,

83, 86, 90, Hi2, 105, 108, 110, 112,

117—120, 125, 131, 133, 135—138,
140, 145, 147, 148, 160, 165, 172,

177—179, 184, 189, 190, 192—194,
197, 205, 20S, 210, 211, 213, 215, 220,

223, 225, 235, 238, 241—243, 245
252, 255, 257, 258, 262, 275, 276
280—283, 285, 2—. 302, 320, 321,

324, 337, 340, H4S, 357, 358, 361, 366,
368, :;7:J, 375, 380, 383, 384, 387, 389,

392, 396—399, 401, 403, 406, 416—420,
422-424, 428, 431, 439, 443, 445,
447,450—452, 154, 15ti—458, 460—462,
464—467, 470—474, 176—481, 483,

185, 488, 493, 496, 504, 505, 521, 522,

526, 527, 529, 537. 541, 546, 548, 549,

551, 553, 556—560, 603 607, 609,

610; archiv mstský 187, 279;
archiv zemský viz: archiv; Beseda
XXXVIII, LV, LVU, 85, 88, 131, 133,

138, 196, 22:;, 259, 624, 605; emo-
orelská ul. 176; divadlo eské 191;
Gewerbeverein 532; gymnasium 113,
• 134: Hlinky (Pisárecká ul.) 527;
hbitov LXXIV; inkunabule 90, 91;
Janská (Svatojanská) ul. XLVI]
107, 132. 139, 230, 157: Kamenný

mlýn 529; klášter Králové na St.

Brn IX, XIX, LV, 42, 48, 94, 113,

135, 239, 249, 272, 476, 533, 535, 538,

605; konsisto LX, 153. 609; lázn
330; Lažanského nám. 542; Lužánky
(Lužanka f.) 194; museum Fran-
tiškovo 163. 199; nemocnice vše-
obecná XXII, 24,440, 104. 475, 477;
Novosady (Neustift) 4; obelisk 2.~><>;

Padovec (hotel) 174, 605; Panenská
ul. 272; pomry a) národnostní
XVII—XIX, XXXVIII. L, LV, LXVII.
31 , 32, 93, 398, 541 ; b) spoleenské LIV.
LV. 106, 222, 259,424, 425; spolek te-
náský LVU. LXXV. 106, 425, 471,

487; spolek technik slov. zpváky
539; technika, viz: technika br-
nnská; tlocvik 420, 427, 130;

sv. Tomáše chrám 542; Veselská
brána 196, 239; volby obecní 10B;

Zelený trh 163; Zora XLVIll; Ži-
dovská brána (Juden-Thor) 3: Ži-
dovská (Ferdinandova) ul. 3.

Brockhaus 253.

Brod Uher. 458, 592.

Bros 5,4.

Brtnice 473, 480.

Brunner L. 560.

.Brustwurz' 182.

Brzorád Jos. 100.

Brzorád K. 100.

Brzorád Vil. 100.

Bude 383, 411, 422.

Budjovice es. 234, 238.

Budjovice Mor. LIX.
Budín 394.

Biidinger M. 350.

Budíškovice LIX.
Budišovský K. 422.

Budovec z Budova V. 543.

Buenos Avres 333.

Bug 251.
"

Buchberg (Puchberk, Buchberger Krause-
bauden) 337, 357.

Buchlov 419, 479, 577.

Buchlovice XX.
,buki/ 329.

Bukovec 5, 9.

Bukovina 480, 562.

Bulharsko 443.

Burger J. XXIII.

Burmcister H. 333.

Burrow-Pfannenschmiedová J. 3.7.

Buschaka Irrgang; (Bušák) 122, 127, 128,

141, 164, 189, 201, 227, 231, 235,

Bystrc 135, 253.

Bystrica Báská
Bystrica Považská 591, 592.

Bv^tice (okr. Uh. Brod) 592.

p. Host. [?] 139.
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Bystice Velká 535, 566.

Byta (Bia) 590.

Bzenec (Bsencc, Bisince) 878, 576.

Cáhnov (Hohenau) 384, 399, 410, 411.

Calve J. G. 55—58.
Canaval M. 40.

.Canticum canticorum' viz ,Pise písní'.

Caihrad LXIV.
Carraz E. XVII, 372, H6.
Carrazová P. 222.

Carrazová S. 32, 349.

Cásck J. 33.

Celovec (Celjovec) 2(53, 294.

.Centralanzeigcr fiir Freunde der Lite-

ratur' 327.

Cerroni P. 340, 541, 54-3, 549.

.cesta' 581.

.Cesta Slováka ku Bratrm Slovenským
na Morav a v echách' (Hurban)
XX VII.

Cicero 72.

Cickrajov 383.

Cikánka 593, 594.

z Cimburka Ctib. Tovaovskv XX Vlil,

91, 549.

Clam-Martinic J. hr. 437, 447, 149, 152.

,Codex diplomaticus et epistolaris Mo-
raviae* (Boek) 270, 277.

Comské jezero 336, 337.

.Confcssions, Les' (Rousseau) 166.

.Conspectus aquarum medicatarum Mo-
raviae' (Helcelet) XX, XXI.

Creuzcr J. B. 363, 365.

curialia 04.

Curtius A. 328, 329.

R. 508.

.Cviení, eská .i nmecká mluvní*
(V. Vank a J. Franta) 17

Cyrill a Metodj sv. XX Vlil. 307, 321,

chrám 237; obraz
115, 151; oslava LXIX, 389, 398, 178,

187; sochy 158, 172, 173, 184, 186,

111, 212.

rvrillice viz: hlaholice.

Czikann K. (Cikán) 570.

|

apka .1.

arnovice 584

(Krású\ 107, i :i ;

&0

pia eského Musea' XXUI, XXXIV,
1,1. LVI i\ li. iaiii - 91,

119, 186, 1 17, 160, i:

I

:<7I. 889 11 i US
I

•

.asopis Matice Moravské' XIX. L, Lil,

LIV. LVU. LXI1I. LXV, LXIX. LXXIV,
. 12, 158, 190, 549.

.asopis Moravsko-slezký [!] pro lí 13.

.asopis zem. musea moravského' XLV,
187.

ech (praotec) 527, 536.

echomani LV.
echov A. P. LXVIII.

echové: na íšské rad L1X. LX. 406,

411, 412, 466, 40S, 494; neoblibenost

filosofie 44, 87.

echy XIX. XXVI, XXVII. LVU. 12,

125, lsti, 258, 334, 382, 403, 411,

521, 550, 593; pomr k Morav a
k Slovensku: VIL XX VIL XXVI II,

XXX. XXXI, XXXV XXXVI1L LI.

LX. LXVIII, LXXIV, 111, 156, 425,

580, 583, 587, 588, 589, 596, .".'.'7

.echy po Bílé Hoe' (Dcnis)XX.W 1.1. IV

ej XX, 142.

ejka J. 126, 203.

eladna 572.

elakovský Fr. L. XXI. XXIV. XXIX.
LXX. 7, 91, 131, 140, 190, 193, 195,

205, 207, 209, 210, 225, 227, 234,

237, 257, 204, 286, 288, 311, 360, -Ml.

erná Hora (zem) 443.

erná hora ivrcln 571.

erné moe 120.

ernocký 569, -~>71

ernovice 72, 562.

erný A. 73.

erný Fr. 187

erný J. 34.

erný J. M. XXX
.erpák -

571.

ervenka K. IX.

.eština na bývalé universiti

VOVSké akademii v Olomouci' (B.ir-

tocha) XXIII, XXIV. XXXVII!
eština na školách \L. Xl.l. XLV.
XLVIIL L. 16, 17, i 217;

pražská 378; nu technice brnnské
víz: technika; na universit olo-

moucké \í/: universita

.dmou mukou'
upr Fr. IA. •

D I A II. LIV 38 I, 384,

199, Umí |Q2, 104, 110,

111, 120 i

Dalimil 548
Dalmácie XWi

Dank (sládek) 'li

Dánsko
Daphnis el Chlrt

Dastich J
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Ddictví sv. Cyrilla a Metodje Lil,

605, 609.

.Dje král. eské spolenosti nauk*
(Kalousek) 530.

.Djiny literatury slpvenskej-(J.Vlek )587.

.Djinv Matice eské' (Tieftrunk) 58,

141, 178, 200, 255.

.Djiny národu eského' (Palacký) 269.

.Djiny, Politické, národa eského-
(Srb) 494.

,Djiny ei a literatury eské' (Šem-
bera) LXVII, 47, 48, 60, 78, 259,

318, 326.

.Djiny vzdlanosti v Evrop' (Guizot) 269.

,Dekameron' (Boccaccio) LIV, 95, 97, 99,

116, 131.

deklarace LXI, 558.

,Delectus epigrammatum graccorunr
(Jacobs) 303.

Demel J. R. 496, 559.

Demeter 162, 362.

Demuth K. J. 193, 204.

,f}évdpo\>' 329.

Denis A. XXXVI. LIV.

.Denkmáler der alten Kuns (Miiller) 102.

.Denkmaler der Kuns 343.

Denkstein J. 101, 108, 127, 302.

.Denník- (J. Grégr) 533.
'

.Denník Vídeský' 130, 610.

Dešná 423.

,Dva, zlatovlasá bohyn' (Hanuš) 374,

378, 381, 385, 398; 487, 539, 541, 548,
552.

.Dialogen, Musikalische' (Heinse) 313.

Dias Fr. 34.

Diebl Fr. XLVII. 43, 81.

z Dietrich L. 580.

Dikast J. 90.

Dionysos 162, 347.

Dioskurové 366.

diplom íjnový 383, 413, 427, 433.

diplom únorový 383, 412, 413, 427.

Dittl 591.

Dittrich J. 34.

Dnpr 251.

Dnstr 441.

Dobšov (Dobischwald, Dobisdorf) 568.

Dobrovský J. 302, 323, 534.

Dokalík L. 34.

.Dodavky a doplky k Jungmannov Hi-

storii literatury eské' (Hanuš) 549, 554.

Dóllinger J. 325.

Domayer 420.

Domorac (Domarac) 569.

Dornbach 185.

Doucha Fr. 54, 109, 125, 326, 531.

Drážany XXVI. LXXI, 96, 98, KM),

102—104, 215, 234, 264, 270.

Drossbach M. 114.

Droz J. 442.

Družba, Kranjska kmetijska 30.

Dubail J. 30.

Dubský E. hr. 403.

Dudík B. 113, 161, 398, 405, 406, 41 i,

553, 605.

Duffek J. 50.

Dunaj 12, 297, 333, 357, 372, 373, 419,

504, 536, 583.

Dunder V. 138.

•dušmanin' 352.

Duttenhofer 327.

Dvoáek J. XXXIV, 34, 150, 258, 396.

397, 399, 401, 404, 460, 461.

Dvoák G. 45-2.

Dvoák J. 31, 37, 488.

Dvoák prof. 526.

Dvoák R. 42.

Dvoák Š. LX.
Dworzak 4.

Dvr Králv 446.

.Dyalog aneb rozmluvám' pobožné ducha
s duší' 90.

.Dyalog t. j. rozmlúvání Ducha s duší' 90.

van Dyck A. 104.

Dyjice 422.

Dziedzice 404, 406, 416, 421, 423, 429,
440, 443.

.Dziennik Polski' 441.

Eberhard J. 519.

Edgar E. 158.

Ehrlich F. 122, 127, 189, 227, 231, 255, 256.

,Echtheit, Die, der Koniginhofer Hand-
schrift, kritisch nachgewiesen' (Ji-

reek) 434.

Eisenbcrg AI. 416.

Eitelberger R. 94, 96, 248.

Eitelbergerová. paní 96.

Elvert Kr. XXIII. Lili, LXII, 40, 43,

161, 184, 187, 193, 204, 207, 286,

308, 324, 398.

.Encomium moriae' (Rotterdamský Er.)

492, 499. 507. 512.

Epaminondas 331.

.Ephesiaca' 344.

Epikles 328.

Erben K. J. 140, 159, 199, :;7\ '

Erdody hr. 583.

Erhard 422.

.Erinnerungen íiir edic Frauen' (El.

Stágemannová) 339.

Ernst B. G. 11:;.

Erns(t)dorf 565.

Eros 347, 366.

Ess A. XVI.
Essová A. XVI.
Eugenie 303.

Evropa 181, 322, 335, 432, 441, 442.
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Fáborský J. 410.

.Fahrten. Die, Thiodulfs, des Islánders'

(Fouqué) 386.

Fallmerayer J. 334.

Fanderlik Fel. 547.

Fanderlík J. XXII. LX. 517, 538, 547,
.MU. 551.

Feifalik (Fejfalik J.) XLIII, 301, 305,

318, 320, 381, 382, 385, 386, 387, 434.

Feigeí 12.

Feigerle Ign. 106.

Ferdinand II. 534, 580.

Ferdinand V. XXX. XXXIII, XXXV,
3-2, 38, 44, 561, 587.

.Ferina Lišák' (Kláccl) XXXI. 100, 233,

314, 323, 340, 363, 409, 467, 474.

.Festschrift der k. k. tcchn. Hochschule
in Brinn' XL1X, 84, '.32.

Feuerbach L. O. LXVIII, 134.

Fiala Fr. 217.

Ficker Ad. XXXII. XI.1I. 53, 72, 80,86,
207, 560—562.

Filipek 34.

Filipck T. 33.

Filippi (Philjppi) 1-2-2. 558.

filosofie u ech neoblíbena 11. 87.

Fingerhut F. 34ti, 378.

Fišer A. 384, 392, 394, 402, 422.

Flajšhans V. 344.

Flaxman J. 360.

Floridsdorf 333, 504.

Fliigel 67.

Fojt 423.

Forchtgott A. 34.

Forchtgott K. 34.

.Fortschrit W8.
Fouqué de la Motte B. .1

des Fours Walderodc hr. 567
Francie XV.
Francisci-Rimavský .1 262

Francouzština ; význam její 335.

Frankfurt XXX, XXXV. XI. II. 31, 68,

109, lín. H2, 428.

Franta-Šumavskj J. 17

František I Í40

František II. NeapolsM 128

František Josel I. XLA 107,

»0 H3 561

l-r.ui/ (Franc, František) B. wni.
Wlll. \I.V. 63, 64, 70, 72, B0, B1

197, L98, 215.

ták, llloii...

Fraueninse

Frelhell 500.

Pen I

I rcnzel i XXX\

I. V. 44

Irich LXV, 1 16

Friedrich G. 276.

Fritz L. VIII, IX. 460, 476, 602, 604—60f,.

Froudenthal 277.

Fryaj T. FXXIV.
Frydland 570—573.
Frydrich 422.

Fryné 97.

Fryšták (Frejstat) 596.

Fryštát 594.

Fryvaldov (Frcivaldava) 473.

Fuchs J. (Fux) 110, 263,

Fuks 571.

Fulnek 568.

Funke K. F. 97.

Furcli V. XXVIII.
Fux Fr. 33.

Fux Jan XLIX.

Qabler V. 277.

Gaj L. 584.

.Galerie, Nouvelle, mythologique' (Gui-

gnaut) 365.

Gallaš (Galáš) J. H. A. IAXIV. Kil,

163, 187, 203, 207.

St. Gallen 454.

.Gallerie, Mythologische' (Millin) 340.

Garibaldi 407.

Gastl Fr. 17.

Gastýn XXVI.

.Gazeta Lwowska' 29.

Gebauer 568.

Geiger K. LXV, 155.

Gellius Aulus 112.

Gemmi 373.

,General-Repertorium zu den Publica-
tionen der histor.-statist. Section
(Schráni) 181, 225.

Gerlichov (Gerlsdorf) 568
Germáni I

s
i

.Geschichte der Filosofie (Hanuš) 85,

99, 101, 128, 358, 359.

.Geschichte der Philosophie Im Umrifi'

(Schwegler) I

.Geschichte der k. k. mahrisch-schlesi-

schen Gesellschaft zur Befórderuni
Ackerbaues' (Hvert) LIII, LXD
161

hichte der Studien-, Schul- und
Vnstalten In Mahren und

sterr. Schlesien' (D*Elvert) XXIII.

hichte, Mflhrens ' lne'

iDudik) 398, :

Glnilevi 10

Ginzel .1 A fGindely) i

Giskra K (Jiskra, Funfik) 102, 109, HO,

140, lekl

glagolice \i/ : hlaholí

Glucksi

Gmundcn
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Gmundcnské jezero 297, 313, 319.

Goethe J. W. 73, 74, 382, 520.

Goluchowski Ag. 433.

Gomperz J. 520.

Gorakov A. 250, 442.

Gorakov M. 250.

Gorice 00.

,Gott und seine Schopfung' 327.

,Gotter, Die. Rhretras' (Kollár) 310.

Grafenbcrk 242.

.Grammatik, Kleine, der bohm. Sprache'
(N. Vank a J. Franta) 47.

Granitzer 272.

Gregoriec 588, 589.

Grégr J. 533.

Grimm J. a V. 508, 510, 518.

Grocholski K. 449.

Grubrová 10, 17-19.
Grund Plauenscher 104.

Grundelsee 355, 357.

.Grundri!.! der Naturgeschichte fiir hóhere
Lehranstalteir (Hemprichj XXIII.

Gríinwald K. 234.

Grunwald V. (Zelený les) LX. 104, 232,

234, 238, 437.

Grzybowski W. 57.

Guhl A. 343.

Guignaut D. 365.

Guizot Fr. 269.

Giinther Ant. XIX.
Gunther J. 203.

Guot(h) J. B. 588, 589.

Gušalevi J. 52.

.Guterlehre' (Helcelet) LXIII, 299, 301 , 31 \'d.

.Giiterverwaltung' 67, 70, 72.

Haase B. 601.

Haase B., Synové 601.

Haase L. 601.

Habrich J. 4, 5, 7, 12, 16, 19—21.
,Hádání Pravdy a Lži' (Ct. Tovaovský

z Cimburka) 91.

Haderka M. 34.

Hades 352.

.Hafis in Hellas' (L. Schefer) 236, 240.

Háfiz 96, 98, 220, 222, 229, 234, 248,

261, 267, 467.

Haimon 551.

Hajduk K. 34, 105, 106, 108.

Hájek Fr. 33.

Hájek T. XXXV. Lili.

Hájek V. z Liboan 510.

Hájov 571.

Hakula 404, 423.

Halenkov 595.

Hali 101, 138, 156, 251, 403, 111, 119, 593.

Halouzka J. 158.

Hallstadt 357.

Hallstadtské jezero 297, 299.

Hamburk 529.

Hamerník J. 320.

Hammermiiller 609.

Haná XXIV, 423, 009,610.
Hanáci XXV. XXVI. 30, 568.

Hanáek K. 436.

Hanaík J. 321.

hanátina; pídech v ní 513.

Han AI. (Hon, Honik), 383, 394—390,
401, 422.

Han K. 579.

.Handbuch der deutschen Literaturge-
schichte' (Bratránek) 100.

,Handbuch der Erfahrungs-Seelenlchre'
(Hanuš) 127.

.Handbuch der Logik' (Hanuš) 85.

.Handbuch des gerichtlichen Verfahrens'
(Wessely) 493.

,Handschrift, Die Kóniginhofer, und ihrc
Schwestern' (Biidinger) 350.

Hanka V. Vlil. XXXIII. 7, 45, 46, 50—52,
54—57, 170, 214, 253, 344, 346, 350,
382, 490, 549.

.Hanka. Yáceslav (Legis-Gliickselig) 57.

Hansmann L. 170, lyl, 2u6, 221, 222,

302, 340, 410, 570.

Hanuš I. J. (Hynek). Údaje životo-
pisné: X, XH ; a) professorem v Olo-
mouci: XXIV. XXV. XXXII—XXXI V,

XLV. LVIII, LXV1I, 32, 36, 37, 41,
44, 47—49, 51, 52, 58, 01, 560—562,
601, 602; b) v Praze: 63—65, 107,

108, 110, 112, 117, 120, 121, 126,

151, 159, 165, 109, 170, 179; c) po
složení s professury : 185, 1S7—-189,

194, 195, 197, 207, 224, 243, 244,
Jí 7, 203, 204, 285, 2^9, 294, 300,
301, 304, 314, 315, 317, 319, 320,
326, 337, 347, 348, 350—352, 359,
300, 361, 369; d) bibliothekáem

:

376, 380, 417, 418, 424, 430, 440, 44<,

450, 451, 403, 404, 470, 479, 480, 488,
489, 492, 199, 506, 509,516,517,519,
521, 532, 535, 536, 544,547,553,554.
Povaha a názory: 170, 263, 315,

374, 376, 378, 380, 382, 430, 434, 435,
474, 508, 534, 545, 554, 561, 502.

Vztahy osobní: k Helcelelovi
viz: Helcelet; ke Klúcelovi LVI. 01,

140, 151, 174; ke kruhu pátelskému
a píbuzenskému 79, 118, 127, 348,
353, 354; k B. Nmcové LVI, 117,

135, 137, 140, 102, 100, 107.

innost literární (viz také pod
tituly jednotlivých jeho spis) : XXV,
XXXI, XXXII, XXXVI—XL, XLIII.
LXIV, LXVIL LXVIII. LXXII. 51, 52,

69, 70, 76, 85, 86, 99, 101, 121, 127,

128, L30, 135, 100,101,105,168,170,
171, 183, 187, 190, 195, 196, 203 -206,

209, 210, 21:., 220, 221, 225, 227, 230,
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231, 234, -23ti, 24S, -257, 264, 282, 284,
286—288, 295, 296, 300, 307—309, 312,

314, 31(1—318, 321—339, 344, 346, 356,
358 -361,363,367 369,372, 374, 376,

378,381,385,389, 134, 161, 164,466, 169,

i, 186, 188, 190, 192, 506 508, 515,

518,525 528,530,531,534,536 538,

540, 542, 543, 546, 547, 549, 551 554,

556, 557, 601, 602, 610; drobnjší
píspvky do asopis: XXXVI,

XLlll. 86, 206, 22.">, 248, 264, 281,

318, 322—339, 488, 506, 518, 519,
"4ii; píspvky do Koledv: 91, 94,

101, 107, 128, 133, 136, L41, 112,

144, 145, 148, 149, 15(1, I nti, 168,

173, 182, 186, 195, 205, 209, 210, 21 i.

3, 234, 236, 245, 266 268, 288, 294,

295, 303, 305, 306, 308—312, 343, 546;
slovesná forma Hanušova: 206, 308,

309,378 380, 166,509, 513 515, 552,

553; pravopis: 295, 296, 308, 309.

Kornisioná Mor. Nár. Jednoty
(Matice Moravské) 115, 127, 129, 13o,

140, 141, 149, 151, 155, 158, 161 163,

165, 171—173, 184, 189 -195, 19ti,

203, 211, 227, 231, 242, 244, 245,
255, 256, 284, 299, 302, 321, 343, 345,

365, 551.

1 e n st v i H i s t o r i c k o - s t a t i s t i c k é

sekce mor. -slez. hospodáské
spolenosti 161, 193, 204,

Hanuš Jos. 68, ::::';.

. Mat
Vladislav (Vladža, Ladislav

a Laek. 1,7, 2 í-~>, 257, 27 >, 285, - ; 1 *
.

.

.:i\ 354, 358, 360, 370
186

Hanušova, Emilie (Míla, .Miluše), pro-
vdaná ehoová 223,

287, 288, 294, 310, :!1 í, 340,

186, 189, 523, 543.
Hanušova Klementina (Kleméa) 121,

12.;, 12<;, 130, 2ii'..

HanušovaLaura XXV, 39, 64, 67, 68, 70 72
76, 80, 87, 94, lni, 103 105, m
112, 123, 126, 131, i 8, 137, 139, 143
l ti. 162, 160, 17'), 17:;, 184, 185 187
189, 190, 192, 196, 198, 115 118 220

i 144, 245, 261

i, 803 306, 310, 814,

377, 380,

Hanuiové Lldmtlz (I IduŠka, Ludilka,
Milin.i. Mul.

: nu Kocurová
til

A i

Hanušovi rhi

31
|

lsti, 501, 517, 52:;, 528, 532, 539,

557, 560—562.
Hanušova Viléma (Viluše, Lula) 168,

228, 526.

.Harfenspiel, Dcs Pfarrcrs' (Nonne) 244.

I larmanec (Hefmanj 3
n i'>.

Hartmann F. K. XX.
Hasncr L. ryt LI, 180, 482 -

I

Hattala M. 259, 27:.. 27ti, 279, 288, 387.

I budova (Houdová) El. 186, 194, 215.

Hauptmann A. 128, 130, 133, 135.

Havelka M. LX, 162, 153, 460, 493, 494.

Havlíek K. XXI, XXVIII, XXXII—
XXXIV, XL, LI, 36, 42, 19, 97, 100,

111, liti, 121, 139, 409, 476.

Havlíková Zd. 474, 476.

Hazner 606.

Hefaistos 234.

Hegcl J. V. B. LXVm, 589.

.Hehrwissenschaf 67.

Hcidenreich M. 33.

.Heidenthum und Jiidcnthum' (Dollin-

ger) 326.

Heidler F. 3S3, 381, 399, 402, 103, 106,

454.

Heimerl F. 526.

Hein Fr. šl. 406, 412, 449.

Heindl (Heintl) Jos. 219, 222, 223, 257,

294, -189, 52:..

Heindl Jos. ml. 223, 285, 358,

Heindlová Ad. 532, 539.

Heindlová Rosina (Sinv) 219, 231,

294, 476, 189, 541.

Heinrich Alb. LV, Kil, 276, 278
.Heinrich. Albin' (Mellon)
Heinse .1. .1. V
Heinzendori 542.

Heislerová Ter. šl. 271.

Hejnar .1. 34.

I lektor 551

Helbl 570.

Helcel ze Stemsteina \ ! £XXI\
Helcelel Ctibor: Dtství a studia gym?

nasijnl: 28, 31, 116, 117.

\U\. 182, 1^7. 207, 217, 211. 246, 248,

257, 260, 262, 265, 270
290, 297, 299, 300, 301, 305 310
:;17, 335, 337, 338, 341

349, ; >8, 360 372 :7.".

119, 126, 130, 131

148; na universit': LXX, 150, 151

164

187, 189 501, •'<i7. 516
530; JUDr.: \il

\lll. Wll. I,\\l\

610; povaha 341, 346 I

Helcelel (Helzelel Hojzelet), Jan
(Ivan, Ján, Hr Náj) udají lvi
pisné a) i dl
dijnl: w \\i wii \i. LXI
I.WIII
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b) z dalšího života soukromého:
30, 70, 71, 73, 74, 76, 83, 97, 105, 111,

112, 117, 120, 123, 125, 127, 130, 133,

138, 146, 152, 185, 187—189, 193, 198,

207, 213, 216, 223, 224, 226, 233, 235,

238, 239, 248, 252, 256, 257, 259, 260,

261, 264—266, 283, 289, 299, 300, 301,

304, 306, 307, 310, 311, 315, 317, 319,
323—325, 328, 331, 332, 335—339, 344,
355—357, 359, 365, 376, 378, 382, 425,

435, 445, 469, 471, 472, 474, 475, 479,
501, 512, 517, 519, 522, 526, 527, 529,
532—534,537—539,544—548; c) cesty:
30, 97, 98, 100—105, 130, 143, 193, 207,

215, 237, 241, 243, 263, 274, 275, 281,

283, 288, 297, 300, 301, 304-311, 313,

319, 320, 323, 325, 332—338, 341, 349,
354—358, 365, 368-374, 417—419,
472, 491, 492, 501—505, 520, 528, 541,
565—596 ; d) lékaem XXII a profes-
sorem v Olomouci: XVIII. XXX.
XXXII. XL—XLV, LXI. 27, 29, 36,

39, 43, 45—48, 50, 51, 53, 54, 56—62,
66, 340, 610; e) professorem v Brn

:

XLV—L. LU, LXXV, 67. 69. 70, 72.

75, 77, 80, 81, 84, 86, 92, 112, 131,

145, 185, 188, 233, 241, 257, 260, 264,

265, 274, 308, 317, 334, 372, 424, 467,
469, 479, 487, 495, 496, 528, 532,
537—539, 541, 542, 545—547, 609, 610.

Povah a a vlastnosti osobní:
XXI—XXV, XXIX, XLIX, LIII, LV,
LVI. LVIII, LXI, LXV—LXXV. 21,

24, 25, 73—76, 79, 84, 89, 96, 98,

106, 112, 116, 119, 136, 137, 157, 169,

170, 188, 190, 192—194, 196, 204, 205,

217, 222, 223, 243, 256, 259—261, 263,

290, 312, 313, 323, 338, 339, 340, 342,

347, 351, 355, 375, 377, 378, 382, 391,

400, 401, 415, 417, 420, 421, 435, 474,

475, 498, 499, 501, 509, 516, 521, 522,

531, 539, 541, 543—545, 547, 556, 562;
heslo: LXXII. 216.

Vztahy osobní: a) k F. T.

Bratránkovi: 88, 94, 101, 102, 115,

194, 351, 520, 538; b) k I. J. Hanu-
šovi: VIII. IX. XXIV. XXV. XXXI,
XXXII. XXX Vlil, XLV. LV LVI.
LX1V—LXVI, LXXV. 36, 37, 11,

54, 73, 76, 79, 80, 84, 88, 89, 98,

99, 100, 103, 105, 112, 117, 118,

123, 126, 131, 137, 143, 165—167, 170,

172, 176, 177, 180, 185, 186, 190, 192,

195—197, 204, 206, 207, 210, 215, 217,

224, 227, 230, 231, 236, 237, 241, 244,

246—248, 265, 267—269, 274, 280, 286,
288—291, 294, 298—300, 304—306,
308, 314, 315, 317, 31!), :\-2:\, 325, 328,

329, 331 -:v.v.\, 339, 341, 342, 347, 353,
:;r,5, 356, 358, 359, 361, 365, ::r.7—370,

372—376, 380, .182, 417—419, 424 K6,

429, 430, 433, 434, 445—448, 450, 451,

455, 466, 467, 469, 472, 474, 475, 490
—492, 499, 504, 506, 508, 512—516,
521, 524, 525, 531, 533—535, 537, 538,

540, 545, 551, 554, 610; c) k Ha-
nušovu kruhu píbuzenskému a
pátelskému: XXV. LXV, LXX,
39, 76, 79, 80, 89, 90, 94, 96, 99, 104,

105, 111—113, 116, 118, 122, 123, 137,

143, 151, 160, 167, 169, 180, 184—188,
190, 192, 195, 206, 208, 209, 216, 219,

220, 224, 226, 228—232, 234, 238, 239,
241, 246-248, 257, 261, 262, 264,275, 282
—287, 297, 307—309, 348, 353, 354,
359, 365, 368, 372, 464, 530 ; d) k M.
F. Klácelovi: XXV. LV—LVU. LX111,
LXV. LXXI, 48, 54, 61, 94—100, 103,

105, 108, 112, 113, 118, 121, 125, 134,

135, 137, 138, 143, 148, 151, 157,

166, 169, 221, 222, 302, 432, 433, 479;
d) k B. Nmcové: Vlil. XXV, LVI—
LVU, LXIII, LXX. 117—119, 131, 133,

135, 136, 144, 148, 162, 166, 167, 186,

222, 244, 256, 257, 261, 307, 311—313,
525 ; c) k AI. V. Šemberovi: XXIV,
XXV. XLV, 26, 28, 53, 54, 123, 207,

259, 270, 271, 279, 280, 281, 301, 302,

326, 609, 610.

Názory: a) a) aestheticko-filoso-

fické: LXVIL LXVIU. LXX. LXXI.
LXXII, 67, 73, 74, 95, 103, 104, 114, 115,

119,120,130,131,134,136,142,156,192,
205, 212, 223, 226, 228, 237, 238, 243,

248, 262, 265, 269, 289, 292, 297, 299,

300, 303, 310, 311, 313, 327, 351, 352,

364, 378, 488—490, 501, 502, 506, 522,

529, 530, 534, 537, 543, 551—553 ; b)

filologické a starožitnické: LXXII,
182, 196, 206, 236, 266, 268,

274, 287, 295, 296, 305, 308, 309, 328.

—330, 352, 359—364, 372, 378—382,
385—387, 466, 469, 470, 509, 511, 513
—515, 517, 518, 556, 557 ; c) na zízení
spoleenské: knžstvo: LI— LIII.

LXVIU, LX1X, 85, 91, 111, 259,

374; liberalism: LXVIU. LX1X. 130,

193, 194; jednota eskoslovenská:
XXVJI. XXVIII. 579, 596; národ-
nost: XVI. XXVII XXIX. LVIII,

LXVIU, LXIX. LXXI. 24, 25, 41, 96,

225, 301, 302, 340, 380, 391, 400, 401,

500, 541, 577, 583, 597; revoluce:
XXXIV. 41, 44, 562; Slovanstvo:
XXXIX, LVIII. LXVT1, LXXI, 181,

266—269; ženy a manželství: LXX,
90, 95, 226, 228, 233.

innost literární: VI1LLXVII;
sbírka písní: XXV; dissertace: XX,
XXI. 24; .Posel Moravský' LXI1. 43;
.Sedlské Noviny XXXI, XXXII.
XXXVIII ; .Holomoucké Noviny' (Pro-
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Stonárodni): XXXVI— XL. 51, 5-2, 01 1 ;

píše do novin: XXVIII. LXU, LXHI,
LXV. 07. 75; peklad .Dekameron :

LXV, 95, 97, 131; .Národní zem-
vid íše Rakouské': XXXIX, XL. 128;

terminologie hospodáská: 146; ,G/'i-

terlehre
1 :' LXIII, Í99, 3U1, 303; do-

5//í/*ji' o .Kritische Blátte : LXVI.
396 334; peklady ze srbštiny:
35.°.- 356, 359- 363, 375; .Strážce

Jazyka eského a oistec všeslovan-
ský' 510—512; redakce .Koledy' a
píspvky do ni: XXXVI, LIV, LXIII
—LXV. LXXI. 88,91—95, 101, 110, 115,

122, 124, 1 28, 1 38, 1 33, 1 36, 1 38, 1 39, 146,

1 18, 150—156, 166, 168, 169, 172, 173,

177, 179—183, 186, 189, 191, 19-2, 195,

206, 209, 260, 261, 265, 268,

18 882, Ž84, 285, 292

303, 305, 306, 308—313; pozsta-
lost a korrespondence : Vil— XI. I.

XIX. XXI, XXIII, XXV- XXX, XXX IX.

XL, LXIII. LXX. LXXII-LXXV.
innost poslanecko-politická:

VIII LVII—LXI. 383, 387—404, 406,
los, 409, 415, 416, 419—421, 430
—433, 435—439, 443, 445, 447,

l-~.l—453, 457—463, 465—408, 47<>,

471, 476, 477, 479, 480—485, 487,

195, 196, 528, 529, 541, 547, 557—559,

Ostatní innost veejná: a)

v Olomouci: XV 111. XXX, XXX lil.

XXXIV. 3-2 37, 41—44, 46, 19,

50, 53 55, 602, 603, 609, 610; b)

v Brn: v Besed: L. LV. LVU,
88, 131, 133, 138; v Moravské

Národní Jednot (Matici Moravské)

:

IX; ve výboru: 85, 604, 605,

starostou: L. LII1. LIV LVII, 88, 93,

102, 110, 121, 131, 132, 111. 150 153,

158, 159, 164, 172. 17::, 177 17'.', 1M
—186, 188, 189, 196 102, 205, 111,

' 142, 261;

výboru a mistostarostou: LIV.

0, 302, 388; v Mor.-sl. hospodá-
ské spolenosti: LIM. LIV, L\ll
LXIII. 315; pi sbírkách na Nár. di-

Uo: LV, I Sok,<lr:

I. VII, LXX, 126, «7, 180; tená-
ském spolku : I A II

Hdcelet Jindich (HyndHch) 11, h.

Hdcel ÍVII.

Helceld Moimii l\. Xll. \\ I.\\i\

181, 360, ".•'-i

Panderli-

i XXIJ II

|

H5, 430, 445—447, 454, 464, 471—473,
475, 492, 501, 517, 523. 528, 529

533, 539, 547—549,
Helceletová Lidmila 127, 146.

Helceletová Marie, rozená Móllerová XVI,
XXI. XXII. XXV. LV, LXX V. 3.

5—26, 28, 30 M>, 42, 4v 2

71, 73- " 105, 125, 146, 154,

197, 217. 21-. 253, 256,260,298,301,
305, 355, 377, 420,423,425,430, 145,
44ti, 448, 466,

Helceletová Miroslava, provdaná Reicher-
tová XXII, 35, 10, 217, 260, -2\<i, 301,

305, 377, 41'.*. 125, 130, 445,446,492,
529, 532, 533, 555, 557.

Helceletová Olga 213, 223 i !

Helfert AI. sv. pán XXXIII, XXXIV,
XX XVI.

Helfštýn 593.

Heliodoros 344.

Hcllcr P. XLII, 53.

Heliích V. J. 155, 156, 106, 173, 177. 179.

Hellmer K. XLIX, 532.

Helm J. 561.

Heltinov (Hltinov) 568
Helzelet (Hoelzle. Holzelet) B. XV. XVI.

Helzelet Fr. J. XVI, XVII.

Helzelet J. Kt. XVII. 35, 372, 373.

Helzeletová M. 320.

Hemprich V. XXIII.

Hennctová El. XV.
Henriquez 5.

Hera 293, 398, 552.

Heraklcitos Efesskv 465, 191.

Hcrakles 362, 424, 430.

Heraltice Velké (Heroltice. Grofi-Herr-

litz) 207.

Herbart J. 66

Herbek Lni. 348

Herben J. VIII.

Herbenová B. XVII.

Herder J. G. LI.

Herman .1. 154

Hemanice, Hermsdorf (Hemánky, Her-
mersdorf) "><w.

Hermes 167, 197.

rierodot i:;"

rierrlng bar. 531.

Heslod XXI, XXX, 360, -Ml.

Hess V 245.

Mrštil

Hildpnndtová Ad. b.ir. 189, 814

Hillebrand J. 584

Himbergei J.

Him>
Hlppokrates 140,

Hippolyl Sv 10

Hirschberk

,Hlstorla . protivenstvfd) drkvt
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.Historie literatury eské' (Jungmann)
54, 90, 91, 187, 203, 541, 554, 585, 588.

Hitschfeld 357.

Hitzing 420.

hlaholice 307, 309, 312, 315, 321, 325,
326, 355.

,Hlas Jednoty Katolické' 609.

,Hlas z Moravy o pravopisu všeslovan-
ské ei' (Brázdil) 110.

.Hlídka' X. XXXIX.
Hluboek (Hlyboek) 565.

Hluboké 578—580.
Hluk XX.
Hodža M. 124, 587, 589, 590.

O. 587, 589.

Hoffmann 81.

Hofler K. 490.

Hdchsmann J. XLI.
Hoj kov 570.

Holešov LIX, 595, 596.

Holi 577.

Holinová A. 525.

Holle J. 33.

Hollý (Holý) J. 580, 581.

Hólzel Ed. XXXI, XXXII, 30.

Holzmann-Bohatta 586.

Homér 148, 265, 328, 342, 360, 362,
365, 536.

,homola' 581.

.hora' 5S7.

Hora erná 273.

Horác XXI, 305, 307, 370, 398, 500, 503,
525, 532, 539.

Horáci 568.

Horák O. 72.

, V. 550.

Horník M. 473.

Hornstein L. 67.

Hoovice 452, 528.

Hóry 310.

Hory Panny Marie LVI, 147, 194.

.Hospodá Moravský' 559.

.Hospodáství. Politické' (Droz) 442.

Hostýn 153, 419, 567, 596.

Hoškov 570.

Hrabal Fr. 33.

z Hradce Zachariáš 273.

Hradec Jind. 85, 88, 122, 249, 256, 348,

358.

Hradec Štýrský 66, 68, 164, 165, 195,

197, 207, 357, 449, 593.

Hrádek 586, 589.

Hradišt Uher. XIII, XVIII. XXII. 17,

173, 212, 391, 419, 471, 479, 592.

.hradská" 581.

Hranice 63, 67, 68, 98, 133, 532.

Hrdlika V. 164, 307.

Hrobice 596.

Hron 253.

Hroš T. S

,hrotek' 574.

Hrozenkov Nový (Hrozinkov) 595.

Starý 592.

Hrubý J. V. 82, 415.

„ . z Jeleni 492, 512, 513.
Huculové 92, 101, 139,
Hudec H. 85, 135, 184, 189, 190, 195,

204, 237, 249, 256, 348, 520, 521, 533.
Hukvaldy (Ukvaldy) 569—571.
Hulín 423.

Humaire Ch. XVI.
Hurban J. M. XXVII, XXXIII, 27, 28,

30, 77, 79, 93, 124, 578—580, 587, 5S9.
Hurban Sv. Vajanský X.
Hútteldorf 185.

Hýbl 252.

Hyby 588, 589.

,hy 584.

.hyntova' 584.

Hýsek M. 191, 462.

Chaos 468.

Charbula 595.

Charitky 310.

la Chauds de Fonds 373.

Cheb 66.

Chiemsee 371.

.chlap' 581.

.chlapík' 581.

Chlum 101.

Chlum J. IX.

Chlumec 104.

Chlumecký P. ryt XLVI1I, LV, 161,

324, 405, 406.

Choce 355, 356.

Choceský 149, 161, 171, 186, 189, 211,

227, 231, 299.

Chocholoušek P. 275,
cholera 69, 7S, 281, 287, 526, ".27.

Chorvati 407, 413, 427, 584.

,chotár' 587.

Chotek hr. Ferd. 570, 571.

,Chrabru, Der bulgarischc Mónch'
(Hanuš) 355.

.Chrestomathic, Bóhmische. fiir Deutsche
-

(Macháek) 53.

Chronos 114.

Chrostina 594.

Chtlnice 580, 581.

Chudoba Jos. 33.

.chudý' 131.

Chuchle (Kuchle) 39.

Chur 336.

Chytil Jos. LIL LI V. LVU. 26, 28, 34,

90, 147, 161, 163, 184, 186, 193, 203,
2H7, 225, 228, 278, 281, 290, 292, 306,

405, 604, 605.

Chvála 36.

.Chvála bláznovství' (Er. Rotterdamský)
192, 199, 507, 512.
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idiotismy hanácké 575.

slovenské 581, 584, 587.

valašské a tšínské ".Tu, ."./:!

—575, 595,

[láva (Jilava) 592.

Ilias 328.

lllvi :n:j,, 584.

Immcrmann K. L. 1<>2, 658.

Indie 180, 181.

inkunabule brnnské !•<», 91.

Innsbruck 70, 110, 263.

.Instrukci, Krátká, mladému hospodái'
(Lomnický) 168.

Interlaken 373, 545.

Irmsdorf XX.
,Isis, der Mensch und die Wel 529.

lstria hr. D. (Ghica El., Kolcová-Mas-
salská) 333, 334.

Išl 297, 357.

Itálie 345, 349, 428, 430, 47(1, 520.

Ivanice 358, 158.

Jablunkov 594.

Jacobs B. 303, 417.

Jager 117.

Jahn J. (Ján, Jahn) 71, 80.

Jahn J. V. LX.
.Jahrbúcher fiir slavische Literatur, Kunst
und Wisscnschaf 225, 257.

Jamartlce XX.
Janeži Ant. 375.

Janoušek J. 34.

Jaromice (Jarom Mor.) LIX, 193.

Jaroslav (RK) 265.

.Jaroslav ze Šternberka' (Hansmann) 340.

Jaroš Fr. XXXVI. i'j, 47r>.

Jastrab i 565, .7

Javoí 565.

.javoina' 574.

Javoina 571.

. Malá 577.

.Javorníce" 57::.

.javorniky" 573.

Javorník . ;l

Jednota eskoslovanská viz : bratrstvo

Klácelovo.

Jednota Katolická 60*, I

Moravská Národní IX, X. XXIX.
XXXVIII. I. LU, LIII-LV. IAIII
LXVL I, XVII. LXXV. 7:., 7i.. 86,

91 93, 102, 107, 109, 110, 115,
i J. 124, 127 132, in. Ml. 146,
i' 166, 100, 161, 164 i''.'.. 168,
I7i» 17.:. 177 I7'.», 183 186, 191,

196, 196, I9í 1—211

'.i:. 60i '•"''. hnili v ni:
LI 1. 1 v, LX1X, 88, li", 156, 168
604 tnosi i Mat. eskou:

Jednota výtvarných umilefl v
I

Jednota tlocviná v Praze 426.

Jeittelcs O. L. XXX, XXXil, XXXV.
Jelai J. hr. 407.

Jelen K. V. LI.

Jelínek (editel) 158, 172, 212.

Jelínek (uitel) 422.

Jelínek N. 606.

Jemnice 383, 392, 397, :í9!>, 400, 402,
404, 422, 454.

Jena 343.

Jenek 122.

Jeroným sv. 322.

Jeábkova 275.

Jezcrník 567.

Ježibaba 380, 485, 487, 526.

Jiín(Jitin) XXVI, 155, 189,192, 219, 222,

223, 241, 243, 245, -247, 257,

305, 314, 321, 358, 369,476,489, 492,

499, 501, 506, 517, 523.

Jiín Nový 211, 214, 241, 243, 568--676.
Jiín Starý 569.

Jihlava IX, XX, XL1V, 108, 110, 1:;'.',

160,396,455, 457, 460, 602, 605, 606.

Jindich (Heinricus) 278.

Jindichov (Heinrichswald, Hyndichs-
vald) 568.

Jindichov (Hennersdorf) 570.

Jireek H. 130, 265, 134.

Jireek Jos. LI, 50, (»0, 96, 265, 371,

434, 450, 463.

Jirsík V. LX, 452, 47.:.

Jivava XX.
Jizerodolí (Iscrthal) 337
Jokl . IX.

Jop 383.

Jordán J. P. .".'i, 1im>.

T. Jordán z Klausenburka XX.
Josef II., císa, XV.
Josek Ot. XII.

Julián Apostata 67,

SV. 356.

Jundrov 529.

Jungfrau (Pann.ti .7::

Jungmann Ant
Jan 148, 118.

Jungmann Josef XVIII, xxiv. \i,m.
27, 1\ :.::, 51, :.\ 59, 90, '.'1. i 5

182, 184, 1*7, ic, ne, 270,

• i 1.

616, Ml, 564,

Junl-Aufstand, Dei Pr.i^cr. 1848' (\W\-

fert) XXX1\
Juránek T. 607.

JurniSkOVá
hirske pohoí

KabelikJ ULXXIV, 100, 118,1

Kabel v. \i.\

kabinel erní 108, HO.
Kaiaei (Kayser) š i 4, I

tri, i (Kaysersfeld) M ^i ti •
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.Kalendá, Bájeslovný Slovanský' (Ha-
nuš) 361, 363, 367, 369, 378, 556,

.Kalendá, eskobratrský' 182.

Moravskoslezské spolenosti
k zvelebení rolnictví' LX11, 17, 18.

.Kalendá, Vlastenský' 588.

kalendáe : egvptský, ecký a ímský 369.

Kalinák J. 589.

ml. 589.

Kalivoda G. 553, 605.

Kallina AI. (Kalina) z Urbanova 44, 88,

89, 203, 238, 249, 307, 487.

Kallinová Jos. (Pcpinka) 198, 196.

K. (Karola) provdaná Kri-

chenbauerová 106, 541.

Kallinová M. provdaná Zimmerová 88»

89, 94, 96, 111, 113, 122, 123, 464.

Kallinová R. (Siny) viz: Heindlová R.

Kalousek J. 580.

Kalypsó 148.

Kamarýt J. V. XXIV.
.kamenec - 587.

Kameníek Fr. IX.

Kampelík Fr. C. XIX, LXXIII.
.Kancionál' (Lomnický) 190.

Kandrnát Fr. 33.

Karaorvi AI. 442.

Karadži V. St. 313, 353, 354, 356, 359,

3(30, 3(5-2, 304, 378, 375, 492, 193.

Karafiát J. XVIII.

Karel IV. 550.

Karl, Kaiser, der Vierte (PelcD 550.

,Karla' (B. Nmcová- 275.

Karlín 237.

Karlovice 595.

Karlštejn (Karlv Týn) 99, 588.

Karpaty 441, 577.

Karvín 594.

Kastil Fr. 34.

Kastor a Polydeukes 344
Kaše, dcera Kroková 493.

Kateina II. 340.

Kattera 133, 136, 147.

Kaunicová El. hr. 2G5.

Kdousov 404, 483,

,keleta' 574.

Kellcr 587, 589.

ml. 589.

Kellner M. z Briinnheimu XVIII.

Keltové 181.

,kep' 352.

Ke,pa Uherská 595.

Kergel V. 80, 106, 107.

Kinský D. XIX. XI.. XLI, LXXIII.

Kinský hr. 66.

.Kirchenlexikon- (Wetzer-Welker) Lil.

Kirsch (Kirš) 571.

Kittl M. B. 93.
,

Klácel M. Fr. Údaje životopisné:
IX. XIX. XXVJ1I. XXXIV, L. LIL

LV—LVIII, LXV—LXVII, 86, 42,

48, 54, 76, 85, 86, 97, 99, 100, 103,

105, ION, 112, 113, 116, 119, 121,

135, 186, 188, 130, L33- 135, 137, 138,

140, 148, 143, 148, 151, 153, 159, 164,

169, 175, 17ti, L86, 187, 206, 211, 222,

225, 239, 252, 272, 297, 308, 381, 366,

398, 428, 432, 433, 476, 479, 58! I, 52 I,

533, 535, 580, 590, MOL 605, 610.

Povaha a názory: VII, XI.LV-LVII,
LXVL LXVII. LXIX. 44, 100, 116,

118, 119, 121, 122, 130, 134, 143, 148,

175, 211, 138, 433, 590.

Vztahy osobní: a) kl. J. Hanušovi
viz: Hanuš; b) k J. Helceletovi viz:

Helcelet; c) k hierarchii: 97, 239;
d) k B. Nmcové: LVI. 111, 126,

135, 138, 144, 147, 14*, 163, 166, 178,

194, 221, 185, 239; viz také: bratrstvo

Klácelovo.

innost literární: VIL Vlil.

XXIX. XXXI. XXXVI. XXXVII. LX1II.

LXIX. LXXIL 26, 42, 86, 97,

100, US, 121, 122, 125, 159, 160, 164,

176, 187, 190, 233, 239, 256, 314, 383,

340, 363, 409, 553.

Klaanv 588, 590.

Kladrubv 238, 240, 267, 270, 306, 310,

311, 369.

.klag- 573.

Klatovy 123.

Klaudy K. L. (Kulhánek) LIX. LX. 158

Kleemann 285.

Klein F. bar. 207.

Klein W. 164.

Kleinpeter 572.

Klepáov á86.

Klima 188.

Klímek Fr.

Kliment sv. 307.

Klosterneuburk 568.

klub. Americký 585.

klub. eský ve Vídni 437, 148, 151, 152,

454., 456-458, 494.

.klub
-

575.

Kluczinski J. 64.

KIusov XX.
.kmetství' 112, 145, 163, 479.

Kneisl M. XLIV.
knžstvo moravské LI— LIII. LXVII

—

LXIX, 85, 111. 604, 605, 607, 609.

.Kniha Drnovská' 549.

.Kniha Tovaovská' 549.

.Knihovna. Svtová' 100, 168, 657, 658.

.Knížka rozliných moudrosti a pkných
písloví' 2

Kober J. L. 3:!

.kobylka- 5/">.

Kocurová L. viz: Hanušova L.

.ko 584.
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Koi 594.

Koi K. 34.

Kodym F. St. LXI1I. 132, L38.

Kohí J. G. 888

Kochclsee 545.

Kojetín 40»'>.

Kolaík "./-i.

.kolébá
-

~>T t.

Koleda' XXVI. XXVII. XXIX. XXXVI.
XXXVIII, Ml, LIV, LXI11— LXV.
LXXI. 88, '.'1—95, 101, 102, 107—110,
116, 1-21. 1-2:2, 124, 125, 127—129, 132,

133, 138, 139, lil, 144, 146, 148—152,
154—156,161, 163, 165, 166, 168, 178

—182, 183, 186, 189—192, 194, 195,

199, 2( U 2< >:'., 205, 206, 209—216, 818,

219, 222, 883, 227, 229—233, 835—837,
239, 242. 211, 245, 247—249, 255, 256,

858, 860, 861, 864, 866 269, 282, 284,

293 295, 299, 302. 303, 305, 306, 308
—31 1, 313, 314, 316, 326, 487, 546, 606.

608, 609; obrazypro ni : LXV, 115, 116,

155, L56, 166, 173, 179. 207, 219, 22:;.

Kolenatv B. XVI. LV
Kolín 111.

Kollár J. (Kolár) XX, XXVII, XXIX.
XL1V. 15, 79, 188, 170, 171, 175, 180,

• 869, 31';, 318, 343, 352, 53(i, 576,

587.

Kollárová B. V. 79, 209, 344.

Kollárová L. 79.

.kollárovština' (.kollarismus-) LXXJJ, 128,

309, 316, 318, 328, 364, 513, 536.

Koller 77.

Koller P. 272, 279.

Koller V. 158, k>2.

Kolovrat A. hr.

Kolumbus 119.

Komárek J. XVII.

Komárno til 1.

Komárov 528.

Komenský I. A. 1. 1. 183,540, 541, 543,

Komín

Komise na vydáváni historických pa-

mátek moravských pi Matici Moravské
VI. IX. XIII.

Komise terminologická 115.

Koná z Hodištkova XV 91.

Konený .1. XL1V, 3

kongres vídeský XV.

Konice
Koni,

runn A sv. pán ÍXIV.
Konopka l>ar.

Koská 694.

Konstantin Nikolajevi 140, til

Kopal
Kopecký K. I. n

lo", 101

Kopeek Sv. 118.

Kopi 569.

Kopinski Ad. 433.

Kopivnice 571.

Koistka K. Fr. XLIX. 77, 81, 82, 163,

189, 190, 192, 198, 205, 222, 224, 527.

Koistková pí. 198.

Korneuburk 333, 504.

.Korrespondence a zápiskv Fr. L. ela-
kovského' (Bílý) XXI.

.Korrespondence K. Havlíka' (Quis)

XXI.

Korschan (Koán) 271, 272, 279.

Koruna Zlatá 483.

Korutany XXVI, 263, 364.

Koryanv XX.
Korytna u Uh. Brodu XX.
Kosciuszko T. 411.

Kosmos 468.

Kososký J. z Kosoe 91.

Kosteletzky Vine. 490.

Kostelník V. LIX, LX. 403, 447, 1-

482— 485.

Kostka B. XVII.

Košíe 512.

Košut Jar. 90.

Kotljarevskij A. 553, 554.

Kotou 570.

Kotsmích (Kotzmich) V. 399.

z Kounic V. XV.

Kounice Dolní XV—XVII. 87, 358.

Kouzel .1. :;1

.koval
4

570.

Kovaík J. 163, 165, 171, 189

242, 255.

Kozlovice 571.

.kozub' 594.

Ko/.ubova hora 594.

Kožusníck B. 33.

Krahulci M2.
Krajíek K. ::l

Krakov 4*. 117, 249, 351, lil, 169

527, 528, 538, 558, 559.

krakoviák]

Král A. 302.

Kralická bible I.X.XIU.

Královédvorský rukopis X. XXIX, X 1,1 II.

I, XVII. 54 56, 61, 62, 165 346 7,37.

:.12. 543
Krampla .1. 33.

Kranit/er 1

Kraftsko XX\ l XXXI, ::". ;il

Kran/. .1. W
Krapfenwald I

-

Krapfenwiesc 185.

Kras (Krai, K irst) ; I N

definice její 519

Krása \i i.\ W8, m
mo 51

1

Kr.itks V Ed \ll\
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Kraus Ant. 33.

Krausebauden Buchberger 337.

.krdel" 573.

.Krelslauf des Lebens' (J. Moleschott) 836.

Krejí J. 210.

,kres' 492.

.kresovi
- 49-2.

.kíbica (kríbice)- 572.

Krlchenbaucr A. 106, 541.

, Kritik des modernen Gottesbegriffs' 311.

kritika moravská 340, 517.

Kriván (Kríva) 585, 587, 589, 591.

Kivé 575.

Kíž Bílý 595.

Kíž M. B. 462.

Kižanov 495, 496.

Krkonoše 7, 237, 314, 356, 47(3, 486, 501.

505.

Krok 493, 527.

,Krok' 360, 506, 517—519.
Krolmus V. 306.

Kromíž X. XXXVI, 62, 110, 214, 366.

.Kronika esko-moravská' (Zap) 101.

KrouskýJ. 149.

Krtiny 113, 116.

Krumlov Mor. XV, 482.

,krupno' 470.

Kubeš 384.

Kubíek Fr. J. 461, 462.

Kubíek J. 34.

Kuera L. 33.

Kuerov 610.

Kufstein 409.

Kuh D. 344, 346.

Kulda B. M. 262, 306.

Kulíšek 100, 187, 239, 256, 323, 409, 474.

.kumhar' 574.

.kunina -

570.

Kunrát Znojemský 276.

Kunštát (Kunstadt) 281.

Kunvald (Kunewald) 569.

Kupka J. 449, 482.

Kuranda J. 411.

Kussnacht 374.

Kutschker J. (Kuker) LI, 72, 106, 185.

Kutschkerovci 111.

Kux J. 34.

Kuzmány K. 585.

Kvapil Fr. 33.

Kvapil Ign. 34.

Kvasíce 407.

,Kvty' XVII, XXVIIJ, 27, 29, 43, 150,

594.

Kyjánek Fr. 422, 557, 558.

.kylec 575.

, Kyrii. Sv., nepsal kyrilskv, než hlaholsky'

(Hanuš) 31, 32Í.

Labe 579, 583.

.Labyrint Slávy' (Vocel) 181.

Lackovi M. 580.

Lachenbauer L. 367.

Laclinit J. LV, LVJ1I, 10(1, 225,457, 460.

Lambl V. 287.

Landolt J. S. 534.

Langer J. 68.

Langthaler 383.

Lány J. 213, 214.

Lasaulx A. 322.

Laubal F. 34.

Laubová 64.

Lauer J. C. 12.

Lazar Th. 546, 549, 551, 553.

Lazieki 250.

Lázn Františkovy 282, 285.

Lázn Janské (Svatojanské, St. Johan-
nisbad) 407.

Lázn Janské (Svatojanské, Johannisbad,
Johannesbrunn) 500, 503, 505, 534.

Lazzar 4.

Lažanský L. hr. 27, 32.

,Leben, Das. Jesu' (Strauss) 479, 488.

Lednica-Rovnc 590.

Lednice 273, 275.

Legis Gliickselig A. A. 57, 543.

Lehocká J. 589.

,Lehrbuch der Landwirthschaf (Burger)

XXIII.

,Lehre. Neue, von den Proportioncn

des menschlichen Kórpers
-

(Zeising)

256.

Leibnitz G. V. 66.

,Leibnitzund Herbar (Zimmermann) 66.

Leitner 227.

Lemanské jezero 373.

Leon 258.

Leonhardi Herm. K. 490.

Leopoldov 5S2.

Lepa Fr. 34.

Lepa J. XXXI. XXXII, XXXV. 33, 35,

36, 50, 51, (17, 7-', 108, 110, 122, Li'.',

160, 164, 168, 190, 554, 562.

Lerchenfeld (Sternfeld) 568.

Lessing G. E. 382.

Lešno 534.

Letoviee 602.

Leuk :i7.'.

Levý V. XI, 111. LXV. LXXL 133, 136,

147, 151, 156, 207, 2H>, 212, 214,

215, 223.

.Lexicon, Biographisches. des Kaiscr-

thums Ostcrreichs' (Wurzbach) 58, 67.

,Lexicon linguae slovenicac veteris dia-

lecti' (Miklosich) 329, 516.

.Lexicon palaeoslovenicum graeco-lati-

num' (Miklosich) 515, 518.

Leyden 541.

Lhota L1X.

Lhota Velká 383, 394, 100, 401, 422.

Lhotka 571.
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Libanius 3

I.ibclt K. 38, W.
Liberec 103, 111, 117.

Libun 185.

Libuše XX IX. 350, 193,

.Lid, eský* X.

Lichard (Lichart) D. 12 i, 1-2", 580.

Lkiitensteinové 198.

.licliva' 581

Jichvaci jarmak* 584.

Lindava 568.

Linec 101, 313, 419, 504.

Linhart 470, 471.

Linhartice XX.
Lípa eská 301.

,Lípa Slovanská' (asopis) XXXV. XXXVI,
XXXIX. XL. 12, :,().

Lípa Slovanská v Olomouci XXXI11.
XXXV. XXXVU1. XLV, 32—35, 42,

50, 58, 60.

z Lipého (Lyppeho) B. pí. 273.

Lipice 311

Lipanskv J. (Lepa) XXXI, XXXII.
Lipník Ti, 366, 592.

Lipsko 100

Liptál 595.

Liptov 582, 586, 611.

Lišková 586.

, List, Moravský Národní' XL, LXII, LX1II,

LXIV. 185, 164, 169, 176, 191, 196,

803, -Jit,. 284, 308.

,LM, Pražský Veerní' 13

.List. Snmovní, o sednich moravského
snmu zemského XI. IX. I. XI. LXYI.

.Listy Filologické' XXXII. 27, 53, 78,

190.

Listy, Literární- LXVII.

.Listy. Národní' 384, 393, Ki7, 111, U8,
187, i.'-. 1:7. 111. 143, 149, 456,459,
190, 500.

.Listy pítele k pítelkyni o pvod
i.ilismu a komunismu' (Klácel) 119.

, Listy, Ženské' 334.

.Literatura eská 19. století' XVIII. XXVII.
68.

Literatura píslovnlctvi slovanského a

nmeckého' viz: .Bibliotheka slovansk.

píslovnlctvi'.

.Literaturgeschichte, Historische. von
Mahren und Schlcsicn' (Bvert)

Litom
Litomyšl i

XIX.

l.itvinovi Sp. 106
l Iviui

Livorno 164

ks neb umnice* (Marek '

Lomná

Lomnickv Š. z Budce 168, 190. 658.

Londýn "L XIV. 137, 111, 142, 444, 146.

Longos 344.

Lopašov 581.

Lorenc F. M. 81, 211.

Losin Vel. XX.

Louky Dol. 87.

Loukov (Lukov)
Lubom
LubomírskýJ. kníže XXXIV.
Lucern 373, 119.

Ludikar -

.Ludiše a Lubor (RK)3S6.

.ludosvtec' 469, 470.

.ludosvtství' 469.

.Liigen, Handschriftliche, und palaco-

graphische Wahrheiten' 340, 344,

Luhaovice XX. LXV. LXIX. 471, 178
—47.">. 179, 196.

Lukaseder 4.

Lukianos 215,

Lukov, ( Loukov > 596.

Lukovec 596.

, Lumír' (asopis) LXIV. 844, 884, 3S

.Lumír' (socha) XLIII, LXV, 131, 133,

136, 117, 151, 159, 171, 177, 807,

212, 211, 219, 883.

Lungau 364.

Lupa Nm. 588.

Lužice LXVII.
Lvov XXIV. 39, 58, 70, 188, 250, 610.

Lvov A. F. - -

Lvov F. F. 253.

Lysek .1. XI. IV.

Macaulay T. B. (Makauley) 17'.'.

maechiavellismus 119,409.
Macocha 108, I

Macpherson .1. 381.

.Maai XV. 107, 109, 110, 113

Mádei
Madunice 580.

Mahr Jos. 7, 1 1.

Mlhren, Die MarkgrafschaJt, topogra-

phisch, statistisch und historisch ^e-

schlldert' (Volný) 87a
Mahrová pl

Macháek ,1. I X. 137, Ml
I

Macháek v

Máchal J.

Machai .1. S I XXI.

Machnei 84

.Mi)' (almanach) I XVI. I XXI
Malec IM
Mal<
M.iii;

Mih 1

1

M.ils .l.i k 1. 531

M.ih Joa XI II.
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Malýpetr J. 97, 207.

Mánes Jos. 156, 158.

Manešovice LIX, 422.

,Mapa zem moravské' (Šembera)78, 1(54.

Mara Sv. (Marie Sv.) 586.

Marbach O. 331.

Marek Ant. XXIV, 184, 185, 189, 216, 379.

Marešovice 384.

Marie Teresie 340.

Marienthal 565.

,uápftapov' 32S, 332.

Marsvas 110.

Martrsáulen 322, 323.

Martin Sv. Tur. 262, 407, 413.

Maska K. J. L.

Mašvky Hluboké XX.
.Mater Verborum' 352, 512, 515, 51S.

549, 550.

Mathon Fr. Eug. LVU, LVIII, LXV. 29,

33, 35, 168, 285, 393, 457, 458, 460, 463.

Matice eská VIII. LIII, LIV. 58, 59,

141, 147, 159, 1(50, 171, 178, 184, 188,

195, 196, 198—202, 205, 207, 213, 22á,

227, 255, 264, 606.

.Matice Lidu' 556.

Matice Moravská IX, X. XXXV, XXXIX,
LIII, LIV, LVU, LXIII, LXVIL LXIX.
198, 199, 203, 205, 213, 231, 232,

242, 244, 245, 253, 255, 258, 261,

284, 290, 292, 294, 297, 302, 305,

306, 321, 343-345, 365, 388, 389, 517,

534, 546, 551, 553, 558.

.Matika Moravská' XXIV.
Matuška Fr. 253.

Matza 423.

Matzenauer (Macenauer) Ant. XVI, XLIV,
61, 82, 83, 175, 206, 214, 217, 218,

252, 259, 275, 276, 279, 280, 288, 290,

381 398
Max Ém. 158, 160, 172, 184, 186, 211, 212.

Maximilian II. 441.

Maximilianshof (Na luhách) 570.

Mayer K. XIX, 12, 235, 283, 307.

Mazzini G. 397.

Mazzuchelli J. 463.

Mejsnar H. 300.

Melichar J. VIII, LXVI, 494-497.
Melion -270.

,mna' 514.

Menik Ed. 34.

Mendel J. . 533, 542.

Menšík J. S. 405.

Mentor 237.

Merklas V. 152, 150.

Merklin 330.

Msto Nové 592.

Metastasio P. 313.

Metternich Kl. 42, 335, 413.

Metylovice (Metelovice) 571.

z Meziíí P. 90.

Meziíí Val. (Mezí Valašky)) 571, 575.

Meziíí Vel. (Mezí) 453, 400, 547, 605.

Mezník A. IX, LIX, 294, 460, 547.
Mezník P. ryt. IX.

Michal Obrenovi 442.

Michelet J.513.
Mikeš Fr. O. 509.

Miklosich Fr. XLIV. 325, 329, 4£9,
510—512, 51.-), 518.

Mikovec F. 152.

Mikšíek M. VIII. LIII. LVIII, 37, 129,
164, 165, 229, 253, 283, 284, 388, 3S9,
392, 393, 395—397, 399, 400, 401,
403—412, 414—416, 420 423, 427—
429, 431—433, 440—443, 557—559.

Mikšíek P. VIII. 383, 384, 389, 392, 393,
395, 397, 399—402, 405, 10H, 414,
410, 420—Í23, 557—559.

Mikšíková Mar., provd. Hrubá 415, 416.

Mikšíková Ver. LVI, 401, 415, ti o,

421, 423, 559.

Mikula L. 33.

Mikuláš I. 42.

Mikuláš Sv., Liptovský 585, 580,588, 589.
Mikulov 366.

Milán 334—337.
Millin A. L. 539, 540.

Milner J. LX.
Milotice LIX.

Milton J. XVIII.

Miroslav 352, 550.

Mírov 409.

Mislin 335.

.míšelník' 574.

Miškovec (Miškovce, Miskolcz) 117, 131.

Mitrovský B. Ant. hr. 187, 207.

Mitscherlich Ch. G. 344.

,Mittheilungen der k. k. máhrisch-schle-

sischen Gesellschaft zur Befórderung
des Ackerbaues -

LXII.

Mittner E. 422.

.Mluvnice eského jazyka' (Hanka) 56.

.Mluvnice, Krátká, pro echy' (Malý) 47.

Mnichov LXXI, 103, 104, 136, 237, 243,

319, 325,331,370—373,417,419, 472,

474, 475, 491, 502, 504, 522, 526, 537.

Mniší hora 135.

Moczorka 594.

Monik Fr. (Mochnik, Moznik) 65, 72,

80, 81, 106.

Modla 577.

Modletín 454.

Modice 439.

Mohelský 458.

Mokrý háj 577.

Moleschott J. (Molešott) LXVIII. 230, 238.

Moller Ant. XVII, XVIII. XXI, 11, 12,

32, tu, 78, 84, 197, 299, 12(>, 472.

Moller Ant. ml. 1, 12.

Jind. 11, 17.

42
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Mdller Moic XVII, 4, o, 7, 9, 12, 19,

II—21, 10, 297, 299, 337, 354.

Mdller Moic ml. 40.

Mollerová Antonie (Tony) XVII, 11, 28,

31, 32, 170, 176, 197.

Mollerová R., roz. Šaáková XVIII, 17, 569.

Rosalie (Sáli) XVII. 11, 28,

31 '.V2 297

Mollerová Ter. 5, 12, 23.

,moly* 148.

.Monaden, Leibnitz's' (Zimmermann) •><;.

Mondské jezero 313.

Montalembert Cli. 179.

Montanus P. 543.

Montblanc 334.

Montecchi a Capuletti 344, 346.

Morava VIII, XXVI, XXVII. XXXIII,

LIV, LVU, LIX. LXV-LXVII, LXX,
LXXII, 34, 78, 100, 109, 125, 145, 158,

191, 210, 238, 25:5, 276,302,387,388
398, 405, 410, 414, 415, 459, 474, 517,

539, 549, 575, 587, 590, 595, 602;
archiv zemský viz: archiv; barvy
zemské 31; deklarace LXI, 568;
knzi LI— LIII, LXVII—LXIX, 85, 111,

604, 605, 607 609; /ozyA a dialekty
LXXIII; kritika 340, 517; opozdi-
lost a pomry národní VII, XV. XVI.
XXII, XXX, XXXIII—XXXVI, XXXVIII,
XLIX. L. LVU, LIX. 27, 30, 35, 43,
i;::, lil, 183, 388, 398, 459, 517, 566;
pomr k echám a k Slovensku
XVII, XXVIII, XXX, XXXV, XXXVIII,
LI, LX, LXVIII, LXXIV. 33, 111, 393,

425, 488, 560, 579, 580, 583, 596, 597;
snm XLVIII. XLIX, LVIII, LIX, LXI.
37,436,452—454, 457, 537, 541, 542;
stedisko duševní XXXVIII, :.17;

školství hospodáské LXI, 187,

495—498; velkostatkái (šlechta) LXI.

398, 409, 410, 436, 163, 559; volby
383, 384, 387, 389, 390, :i'.i7. tni,

401, 458-^l6.\ 168, 557 559; výbor
volební :::i7; znak :si

: ieny HO
Morava (eka) 576, ">77, "»7'.».

.Morava a Slezsko, Korunni zemé'
(mapa) 164

.Moravan' (asopis) 161, 162.

(kalendá) LXI V, 609.

Moravané na íšské rad LVIII -LX,
158, 180, 1-1. l-i

Moravci 565, 581.

.Mor.ni.r

Moi

: XXIV. XXXIII 21

l ii, 18, 61, 70, 11, 78, 88, 100
I
li. 176, i- :. 181, '.10.

ml 105.

Mourek V. E. 490.

Mráek J. 253.

Mroulík 314, 340.

.Mudrosloví národu slov. ve píslovích'

(elakovský) 190, 204, 205, 207, 210,

225, 227, 237, 311, 359, 360, 511.

Miihlfeld E. 408, 482.

Muchavec 251.

,mukou irnou' ">s 7.

muky boží 322, 323.

Muller J. B. X. XLIV, 422.

K. O. K)2.

a K. Oesterley 102, 343

Miillerová Fr. 517.

Multansko 443.

Mundina A. 33.

Miinster 589.

z Miinsterberka H. 542.

Murillo B. 104.

Mrko A. J. 30.

,mrky' 167.

Museum Františkovo LIII. 163, 276

.Museum. Františkovo, v Brn' (Trapp)

163.

Museum království eského VIII, XI.

XXVIII. XLI. LIII, 36, 51, 52, 222, 296,

359, 362, 371, 554.

Musil A. 602, 605, 606.

Musilová A. IX.

, musiti' .'!7U.

,mutný' 587.

.Mythologie der alten Dcutschcn und
Slaven' (Tkaný) .'!

mythy ecké 361, 362, 365.

slovanské 362, 365.

Mvtilene 330.

Mýto Vysoké 28, 44, 18

Mže

.Naala russkago jazyka' (Hanka) 57.

Nádherná Gabriela (Gábi), provdaná
Tennerová 102, 103, 117.

257, 287, 334, 349, 353, 371

Nádherná Klementina (Týny) 188, 106,

109, 246, 310.

Nádherná Klotilda (Kloty), provdaná
Ortnerová 63, LOS, 188, 807,

310
Nádherná Ražena (Róza), provd. Schmi-

dová ze Schmidsfelden 68 I

79, 80, 94, 97, 102, lil. 118, i-"

351

Nádherné Viléma 148, 146,

Nádhernovic 116,
"

Nádherný Jak 136, 160
Kar. ! i

Roly I 180, l«
Náhlovskj l 66

Náhoda \í. ryné,
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.Nachrichten uber die Lebensumstandc
verstorbener und itzt lebender Schrift-

steller Máhrens' (Cerroni) 540.

Náklo XIX.

Na luhách 570.

Námš 432.

,na ozaj" 587.

Napajedla XX. 591, 592.

Napoleon III. 157.

Napomenutí Svatoplukovo (obraz) 15:?,

155, 156.

Napp C. F. 121, 476, 532, 533.

Náprstek V. 525.

,Náreia slovensko- (Štúr) 124.

,\árodopis, Slovanský' (Šafaík) 45, 18,

50, 51, 54—58.
.Nástin bájených bytostí Báby a Dda'

(Hanuš) 485.

.Nástin logiky' (Hanuš) 87.

.Nástin slohovdy (Hanuš) 507, 508,
513—515.

Navara J. 84.

.návlaky' 575.

Navrátil B. IV. VIII. IX. XIII, 276, 398,

540.

Návsí (Náves) 594.

Nebeský V. B. 107, 149, 215, 336, 337,

344, 346, 507.

Nice LIX.

Nedopil J. 147, 253, 606.

Nedvdice 281.

.nch sa páí' 587.

Neight 586.

Nmci a my XV—XVII. XXXVI. LI.

LVIII, 41, 42, 268, 321, 4<>7, 409, 422,

5<XJ, 503. 597.

nmina ; na slovan. sjezde jí nebylo 37.

Nmec Hynek 111.

Jar. 137, 138.

Jos. LVI, 118, 120. 131, 166,

235, 302.

Nmec Kar. 111.

Nmcová Bohdana(Theodora) IX. 476,525.

Nmcová Božena (Slezina). Údaje ži-

votopisné: VIII, X. LVI. LVU. LXIII.

LXX, 111, 117—119, 121, 126, 128,

130, 131, 133—138, 140, 142—144,
147, 148, 157, 162, 166, 167, 172,

177, 186, 194, -215, 221, 222, 225, 239,

240, 244, -247, 256, 2.~>7, 261, 265, 270,

275, - «2, 291, -297, 299, 302,

307, 309, 311—313, 315, 327, 359,

417, 476, 52

Povaha: LVI. 111. 117, 118

140, 144. 148, 162, 166, 167, 186, -

256, 265, 275, 307. 311—313.

Vztahy osobní viz: bratrstvo

Klácelovo, Hanuš, Helcelet, Klácel.

innostliterární: .Babika 4

239,

270; .Chýše pod horami' 327
'; ,Karl

275; .Národní báchorky a povsti'
359; ,Na zámku a v podzámí' 292,

299, 309, 313; .Srbské pohádky 313.

Nmecko 263, 409.

Nmeek Ant. 34.

Jos. 211.

Nemšová 591.

Neobuz 595.

Neruda J. 215.

Nestler J. K. XXIII, 566, 610.

Nesvadba 252.

Netopil Jan 253, 602.

z Neuberka Jan ryt. 58, 59.

Neufchaíel 373.

Neugebauer 57, 85, 86.

,Xeuigkeiten, Ókonomische' 43, 226.

.Nezabudky' (Zapová) 215.

Nezdenice (Nezdnice) XX.
Niederle L. 577.

Niegolewski (Niegolowski) 412.

Niessel z Mayendorfa 357.

Nikoli A. 174.

.Nitra' 28, 589.

Nitsche a Grosse 245, 255, 258.

,Noctes Atticae' (Gelliusi 112, 118.

Noe 503.

Nonne J. K. 244.

Nordlingen 311, 327.

,noíce' 570.

Norimberk 502.

voaraXyiá 347.

,Notizenblatt der hist.-statistischen

Section' 40, 48, 184, 31S, 338, 60:>.

Nottig Kar. XVIII.

Novák V. 2 i 2.

Novara (fregatta) 367.

.Novice, Kmetijské' 30.

.Noviny, Holomoucké' XXXVI— XL.
XLIV, 47, 51, 52, 62, 601, 602, 611.

.Noviny, Moravské' XVII, XXIV, XXXVI.
XXXVIL XLII, XLIII, XLV—XLVII1,
LV, LVI, LVIII. LIX. LXII, LXIII.

LXV. 29, 42, 46, 61, 67, 75, 76, 81,

B6, 97, 100, 106, 121, 125, 135, 144,

159, Ml, 2s4, 302, 393, 410, 414, 432,

594, 602—608, 609.

.Noviny, Moravské Národní' 121, 253.

.Noviny, Národní' XVI, XXXII, LI, 36,

12, 61, 100, 111, 176.

.Noviny, Pražské' 27. 29, 30, 138, 14-8, 241.

.Noviny, Scdlské' XXXI, XXXII.

.
"

. (Tyl) XL, 601,

,Noviny, Slovenskje Národnje' 579, 58S.

Novotný I

Ed. 517.

J. 56.

M. 34.

,nutný

42
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,obilí' 570.

,Obraz kvteny' (Krejí) 210.

Ocásek J. 34.

Odra 441, 566, 567.

Odry 568.

Odysseia 148.

Odysseus 237, 241, 521.

Ogygie 148.

Ohéral J. LV, LVIII, LXIII, 86, 30, 121,

203, 610.

ohn svatojanské 298, 492, 493.

.okov' 581.

Olivecensis P. 90.

Olivová Val. LXX, -Ján, 221, 223, 224,

•2-29, ~1M, 236, 241, 246—249, 282.

.Olmutz im Jahre 1848' XXXVI.
Olomouc (Holomouc, Holomúc) X, XVIII.

XXIII. XXV, XXXI, XXXV, XXXVI,
XL, XLIV — XLVI. LV, 26, 28,

31, 35, 40, 41, 44, 46, 49—51, 55,

68—70, 73, 75—79, 85—89, 105, 106,

110, 118, 158, 184, 196, 198, 238, 246,

249, 26:-!, 264, 278, 282, 284, 285, 320,

321, 340, 397, 399, 405, 409, 460—462,
495, 513, 522, 559-562, 568, 575,

580, 592, 6H-2, 609—611; dkanství
dómní 29; Carty (Záhrobní ul.) 112;

kapitola XXXVIII; kasino 30; Lípa
Slovanská XXXIII, XXXV. XXXVIII,
XLV 32—35, 4-2, 50, 5S, 60; Ivceum
XLV, 71, 72, s4, 88; sv. Moice
chrám 26, 27; Museum vlastenecké
388; Obanská Beseda XXIV; stav
národnostní XXX. XXXII— XXXV,
XXXVIII, XXXIX, LXVII. 31; Šlej-

fova kavárna 2:»; universita viz:

universita olomoucká; voršilky 29.

Olymp 114, 126.

Olza 594.

,0 methodickém vykladu povstí slo-

vanských' (Hanuš) 378, 464, 466; 558.

Ondcjov XX
,0 nynjší politické situaci národa
eského' La.

Opatov XLIV.
Opava 160, (05,

,Opis haví' 525.

Opoenský 28, 30.

.0 pogrebalbnychii obyajachii Jar
kicln. SlavjanV (Kotljarevsklj) 56

Orava 413,

Ofechovlky (Vofechoviky, Klcin-1'rhau)

li, 18.

Orel

Orlice 108
.Orlic. Moravská' XI Vlil. I XI. I XIX.

I, XXII. I XX'. 171,

178, M
l.itr.ínski'

Ortnei I

Ortnerová K. viz Kl. Nádherná.
Osí (Eschelkamm) 536, 544, 54"..

Ossian 381.

,0 statcích a pracech nehmotných'
(Rieger) 442.

.Osterspiele, Die lateinisch-bohmischen'

(Hanuš) 469.

Ostravice 571, 572.

Ostrov (Schlackenwert) 372.

Ostrovaice 253.

,ostryvy' 595.

Osušky 579.

.Osvta' LI, 235, 344, 584.

Osvi^cim 406.

Oštadal P. 34.

.ošfádati se' 537.

Ott 571.

Otto M. XXIV. 37, 75, 78, 610.

Ottobayern XV.
Ottopal V. 570.

Ottová z Ottensteina J., provdána Griin-

waldová 96, 232.

Ottová z Ottensteina Kar. (Kluge Else,

Loty, Lotos, Ottokámen) IX. LXX, 96, 99
—102, 111, 116, 122, 123, 144, 151, L55,

157, 160, 167, 169, 170, 171, 184, 186,

189, 190, 192, 195, 209,215,218,219,
226, 229—232, 234, 236, 238, 270, 275,

290, 301, 315, 316, 464.

,ovce valaška' 57 3,

Padova XIX. XXI, XXVIII, LXXI. 3,

14, 584.

Pachmann Th. 53, 71, 80, 81.

Palacký Fr. XXXVI, XXXVIII. LI, LIII.

LVIII, LX.37,49, 183, 189, 222,269,277,
447, 454, 190, 533.

Palacký Jan 269.

Pálavské hory 275.

Palestina II".

Pallas Fr. WO.
Palliardi (Pagliardi) J. 422.

Pa lupin 1.

.Památky Archaeologické' 332, 506.

Památky podvržené staroeské
I, ..ll 346, 381

587, 542, 543, 549; viz také RK. a RZ.

Památník ....Sokola pražského* I

Pamti starého uitele vlastence perse-

kud postiženého* (K. \v
.Pamti i mého života (Tomek) I X
.Pamti / mladSIch lei Hvota Jana Kotlán*

349

Panachab F. i.ll.

panslavismus mi.

papierstrelfen aua dem Portefeullle elnea

verstorbenen Naturforschers' (Purkyn)
113, m.

.Parallelen zwischen der deutschen und
polnlschen I Menhir* (Bratránek) i >9

Pardubice
'
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Parma A. 422.

Paršovice 593.

,partéka' 584.

Partenkirchen 545.

Paskvi J. F. 250.

Passionál Kunhutin 506.

Pastrnek Fr. 316.

Patera Ad. 352, 550.

Pauly A. 35S, 364, 369.

Páumann A. bar. 411.

Pavenckij A. 52.

Pazda J. 33.

Peírka J. 316.

Pejoch Jos. 422.

Pelasgové 181.

Pekl Fr. M. 550.

Pepita de Oliva 223, 226.

Perikles 130.

,Perly eské' 275.

.pernatý' 575.

Pernštýn 281.

,péro' 575.

Persefone 362, 541, 549.

,Personal-Stand der Universitat zu Olmiitz'

XXIII, XLIII, 60.

Perun, Perkúnas, 306, 380, 547. 552.

,Pésmi, Slovenské' 30.

,Pstoun Moravský' 366.

.Pstounka ili vychovávání malých dítek

mimo školu' (Mošner) lil.

Peš 224, 428, 582.

Petersdorf XX.
Petranovi B. 62.

Pctrinó AI. 480.

Petrohrad 205, 252, 442.

Petrov XX.
Petrovcs 460.

Pctrovicc XX.
Petružela M. 34.

Petschnerová N. 20.

Petzel 422.

Pfáffers 374, 419.

Picek V. J. 148.

.picovaní' 575.

Pichl J. B. 245, 257.

Pichlová Fr. 245.

Pierer A. H. 95.

Pierre Viktor 490.

Piešany 581, 582.

pietisté LI, 111, 604.

Pinkas A. M. XXXVI.
Pinzgau 314, 364.

Piotrków 250.

Pippich K. 4'J4.

Pisek 576.

Píse krále Václava 542; ostatn viz:

památky podvržené.

Píse na Vyšehrad 345, ">12.

,Píse písní' 220, 221, 241, 549, 551 553.

.Píse ponocného" 582.

.Písmo. Svaté, lovenstva' (Mkhckti
513.

,Písn, Moravské národní, s nápvy do
textu vadnými' (Sušil) 262, 265, 301,

303, 305, 320, 347, 363, 364, 545.

,Písn nové na evangelia sv. nedlní
pes celý rok (Lomnický) 190.

.Písn, Slovanské národní' (elakovský)
7, 234.

,Písn vlastenské' (L. Dietrich) 580.

,Pjesme, Srpske národn' (Karadži) 353,

354.

Plachecký 24.

.Planetognosis' (Ernst) 113.

.pl.miny' LXVL 510, 516.

Plato XXI, 119, 120.

Platzcr B. šl. (Placer, Hundtl) 238, 267,

270, 307, 311, 313, 369, 593—595.
Platzcrová pí. 594.

Plener Ign. šl. 441, 481.

Plinius 364.

.Pltníci, pltní 592.

,pluh' 268, 274.

plusquamperfektum v eštin 466.

Plutarch 342.

Plze VIII.

.pobýti' 514.

.Poátkové mluvnictví eského' (Klácel)

lín.

.Poátkové staroeské mluvnice' i Ša-

faík) XLIII.

.Poátky posvátného jazyka slovanského'

(Hanka) 56, 57.

Podgórze 593.

Podhradie Považské 591.

Podivín 47, 273.

Podlipská Ž. 334.

Podmokly (Bodenbach) 310.

Podolí 402.

Podstat (Podstat) 567, 568.

Podstránský A. 161—164, 189, 211.

Poglies Fr. 34.

.Pohádky a povsti, Moravské národní,

z okolí Rožnovského' (Kulda) 262, 306.

.Pohádky a povídky lidu moravského'

(Menšík) 405.

.Pohladi, Slovenskje' 27.

Pohoelice 410.

Pochc Ad. bar. 182.

Poimon Fr. 203, 206, 609.

.Pokladnice, Domová' 124, 125.

.pokon' 379.

Poláci XV, 407, 411, 412, 417, 449, 457,

483, 510.

Polanský Fr. 298, 659.

Polášek 85, 86.

Polcar J. 34.

Polesí 251.

Polešovice ">77.

Police (Pulice) 400, 423.

.Politeia' (Plato) 119.



rejstík osobni a vecny.

.Politik' I

.Politika. eská' 383, 109.

Pollaschek J. 5'
I

Polom 595.

Polsko 850, 251, HO.
Pomoi 441.

Pompo 7".

Pongau 364.

Popelin XX.
Popper 4J'7

,por' 121.

Porrentruy (Pruntrut, Prontrut) XV. XVI,
XVII. 3S, 98, 222. 335, 345, 370 374,

377, 416, 419.

portáši 191, 813.

.Posel. Konstituni- XXXVII.

.Posel Moravský (z Moravv)' LXII, 17,

18, 43.

,Posel z Budce' 844.

Posluchov 565.

Pospíšil Host. XXVIII.
Pospíšil Jar. 1U9, 23tí, 7)78.

Pospíšil Jos. 33.

,Post, Ost-Deutsche' 4-21.

Pothos 347.

Potura 589.

Pouchlý Mart. 189, 222, i

,Pouf Slovan doRuskaa jeji význam' 533.

.Poutník' 89.

.Povésti, Slovenskje' (Rimavský) 2tí2.

.Povídky. Mythické, o bohoch a bohy-
ach moravskveh Slavamr (Gallaš)

187, 803, 807.

Pozátka (Pozátek) XX.
Poznasko ilí
, Pozor' 559.

.Práce a dnové' (Hesiod) XXX, 360, 511.

pragmatická sankce 4-27, 431.

Praha XXIV, XXV!. XXX, XXXI. XXXV.
XXXVI, XLIV. LIV. LXXII, 32, 34 36,

II, 15, 16, »'.<.

101, 103, 104, 106, 109 112,

115, 117, 118, 122, 126,

1 to, 143, 1 17. lis, 151, 156, 156, 160

164, 166, 176, 177. 186, 187, 189,

193 195, 805 807, 809, 810, 815,

:

.. 310, 313

III, lil, n,
154, 16 171,

194,

LI

divadlo
V 148 .11

.

Havlíkovo nám. 158; Hradany
144, 441; Hvzda XXIX; Jená lil.

144, 152, 864, 347; Jednota tlo-
cviná (Sokol) 42tí; Jesuitská (Kar-
lova) ul. 845; Jindišská (Hyndiš-
ská) vž 158; Karlv most XXXIV.
11; Koská brána 478; Koský trh

(Václavské nám.) 3'.', 478; Krakovská
ul. 92; Královská obora ?W, Leten-
ská ul. 21 i: Lípa. Slovanská XXXIII,

Lípová ul. 19tí; Malá strana 214;

Museum Národní viz: Museum král.

eského; Mstek tí3, 477; Nové
msto XXXIV, II; Palackého most
478; Píkopy 3tí; /. reálka eská 112;

Senovážná ul. (Letenská) 214; Seno-
vážný plácek (Havlíkovo nám.) 1 58

:

Slavie 3tí; Staré msto 90, 477;

stav obleženi 86; Strahov 144;

Svornost 3tí, 44; škola prmyslová
XXIV, 611; Týn 3tí, 4<>; ,U zlatého
andla' XXXIV; Václavské nám
178; volby obecní lntí; výstava
hospodáská 300; Žo/in 36, Í0.

.Praha, Zlatá' 530.

Prachenský J. LX.
.prase

-

581.

Prásek V. LXIX.
.páslo' LX\T 511, 512, 515, 516.

Prášek J. V. 885.

Prášil Fr. 33.

.Pravopis eský' (Hanka
pravopis eský; reforma jeho295, 891

Praxiteles 1*7.

Pražák AI. VIII, X, XVI, XXVI. XLVIII,

LV, LVU—LIX. 106, 107, 127, 136, 150,

151, 156 159, 161, 165, 17". 171, 1^ .

188, 211. 212. 824, 227, HA
- 391, 39 Uc,

105, 106, 111. II"., 136 139, 1-11.

lis I5i 161, 1tí:,, lín. i:i.

17.
1,

17'

Pražák Vlád. bar. VIII, X. LIX.

PedklášUh 139.

Pelou 838.

Pemysl orá (obraz) XXIX. LXV, 155,

173, 177.

Pemysl Otok.ir (Promysl. Premial)

Prentnei K XI l v
Perov \

;ko XXV,
Presl .1. S>.

.Presse' i"".
I I K)

rn Pí XXIX
•urk (Betis

i I

Píbram 8

Píloha, Bcllctrl CVIJ
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,Pripovicdke, Narodnc. u i oko Varaž-
dina' (Valjavec-Kramanov) 375.

,Pripovijetke, Srpske narodnc' (Karadži)
359, 360, 375.

písloví ; seazování jich 196.

Píza (Biza) Kr. 75.

Procházka Mat. Lil, LXVI, 609.

Procházková 18.

Procházková M. 388.

Prokop 383, 381, 422.

Prokopova spolenost herecká 191.

Prométheus 265.

Propast (u Hranic) 592.

Proskovec Em. ryt. 407.

Prostjov XLIV, 547, 549, 557.

Protivínský 569.

,Protokolle, Stenographische, iiber dic

Sitzungen des Hauses der Abgeord-
neten d. Reichsrathes' 438, 449, 456,

484, 485.

Proudhon (Prudhon) P. J. 265.

Provodov XX.
prpac 330.

Prúdek Fr. 175, 252, 603.

.Prklest ku Ladovd' (Klácel) LX1X, 553.

Prmysl a postup výroby jeho' (Rieger)

442.

,Prprava k vd hospodáské (Mathon)
LXV.

Prusinovský V. LXIX.
Prusko a echy 413, 431 ; a Rakousko

407; válka s Rakouskem IX, 524,

526, 528, 529.

,Prvodníek tch, jenž sthují se do
Ameriky' (Klácel) 190.

Przemyšl 66.

,
psina' 133.

Ptolemaeus 364.

Phony olomoucké 550.

pjka národní 248, 273.

Purkyn J. Ev. VIII, 108, 113, 114, 172,

177 -179, 189, 199, 200, 216, 222.

Purkyn Em. 172, 177, 189, 222.

.puskvorec' 182.

,Psobení, Literární, Josefa Dobrovského'
(Hanuš) 534.

Puškin AI. S. 253.

,pyj (pij)' 352.

Pytlík J. 253.

Quadrát B. 82.

.Quellenkundc und Bibliographic der

bóhmisch - slovenischen Literaturge-

schichte' (Hanuš) 451, 542, 543.

Quis L. XXI.

.Rainka' (Salzmann) 14.

Radenhausen K. 529.

Radhoš 298, 572—574.

,Radices linguae slovenicae veteris dia-

lecti' (Miklosich) 469.
adi Št. 584.

Radikov 565.

.radlo' 271

Radošovce (Radošovec) 577.

Radotín 100.

Raffael Santi 150.

,Ráj, Ztracený' (Milton-Jungmanni XVIII,

Rajhrad (Rejhrad) 553, 580.

Rajská B. XXVII.
Rakousko XXXVII. LVU, 407, 409, 412,

428, 431, 439—413.
Rakov 593.

Rakovec 594.

Rambousek 422, 423.

Rambousek A. 605.

Rastislav LXV, 115, 116.

Rataje XLIV, LIX, 61, 110, 608.

Ratibo 213.

Raudenberg XX.
Rauch F. 179.

Rauch Jan 17'.'.

Rauch Jos. 179.

,Realencyklopádie der klassischen Altcr-

thumswisscnschaf 358, 364, 369.

.Realschullexikon, Neues' (Funke) 97.

,ei besední' (Štítný) 90, 183.

,ei dra F. L. Riegra' 408.

etina; vliv slovanštinv na ni 329,

330, 352.

Regner z Blcylcbenu A. IX. L, 217, 529.

eho A. 223, 543, 554, 555, 562.

,Rechtschreibung, Bdhmischc' (Šembera)

47, í
s

.

Reichenhall 325.

Reichert J. XII. XXII.

.Reichsrath. Der XIX. XXII.

.Reise nach Istrien, Dalmaticn und
Montenegro (Kohl) 288.

.Reiseerinnerungen' (Bratránek' 351, 356.

Reissová K. 131.

Reiter J. 478.

ekové XLI1I, LXV11. LXV11I. LXXI.
Renan E. 331, 479.

revoluce a eši XXXI V. 44.

.Revolution und Reaction im Spátjahrc

1848' (Helferti XXX 1 11.

Revúca Vyšna (Horní) 585, 586.

, Revue, Moravsko-slezská' 158, 462.

JRevue, Óstcrreichische' 516.

ezá dr. 593.

ezá Fr. 216, 452, 454, 158.

ezníek V. XIII.

czno LXV, 325, 373, 522.

Ribisch (Ribiš) Fr. 5, 21.

Rieb 422.

Rieger Fr. L. LIX. 19, W8 HO, H2,
437, 441, 442, 444, 446, 452- 1.1.

463, 494, 533.
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Richter 585, 586.

Richter B. XVIII.

Rimavský J. 262.

ímský J. 33.

íše Nová 63, 197, 383, 122.

, Stará 422.

íšská rada LVII-LX, 403, 430—438, 442—
444, 447—450, 452 154, 156, 465, 466,
468—470, 477, 479, 481—485, 493.

.Ritter. fahrender' 285.

Ritter z Rittersberka L. (Medvídek) 57,

107, 109, 136, 137, 192, 194, 209
235, 837, 245, 247, 284

Rittlcr J. 457, 458.

ivná Fr. 255.

.izna' >7o.

.jenik, Srpski' (Karadži) 353, 356, 360.
Rjcka 285.

Rod H. 422.

z Roggenbachu Z. XV.
Rohmcr B. 327.

Th. 311, 327.

Rohrcr R. 17, l!tii, 198.

Rochleder B. 90, 490, 500.
Rojenice (Sujenice) 360.

Rokos 585.

Rokycany 452.

Rollmann <>7.

.Rolník, Rozumný' 17, 18.

Rombauer L. 584, 585.

Rombauerová pí. 585.

Ropica 594.

Rosa O. 34.

Rosice 358, 157.

.Rostlinnictví' (Sloboda) 191.

Rotálovice

Rothschild (Rotšild) 111, 592.
Rotterdamský Er. 186, 492, 513.
Rotidno XX.
Rousseau J. J. 130, 166.

Rovné 590, 591.

Royt (Rojt) V. 549.

.Rozbor filosofie Tomáše ze Štítného'

(Hanuš) 183.

Rozehnal I!. 25a
,ozmaltoá -"•».

.Rozmlouváni a hadrovánl ti osob'
(KonáQ 91.

Roztoky 307, 308, 310, 347 368.
Rožnov 384, V
Rubrídus I

.Rukopis Kralodvorský' (Hank
jinak viz: Královédvorský rukopis.

,Rukov( k djinám literatury eské* (Ji-

Rumunl 107, 180.

Ruprechl 5

.-i

Rusini 149.

Rusko

.ruzný-rozlii >i i

Ržika J. 122, 151.

Ružomberok (Rožmberk) 586, 590.
Rybika A. LXV1, LXVII.
Rybika dr. 141, 112, 153.

Rybky 577.

ryby; slovanská jména jich 52::, 524.

Ryger 571.

Rvchnov 161.

Rýn 536.

Sacher-Masoch L1V.

Sachsl 412.

Salajka 572, 575, 594, 595.

Salcburk 63, 197, 221, 225, 237, 243,

325, 364, 419, 502.

Salomon J. M. 91.

Salzmann K. G. 14.

Samanka 571, 572.

Samsonov 252, 253.

sankce pragmatická 127, 431.

Sankot F. VIII, IX, 132, 188, 191, 211,

213, 214, 252, 388, 389, 394, 602—606.
Sáva 312, 414.

.Sbírka povésti moravských a slezských
-

(Menšík) 103.

.Sborník Jan Kollár' 316.

Sczakowa (Šaková) 250.

.sudlovina' 570.

Sebcrini (Szcbcrcnyi) J. 584, 585.

Sedláek Fr. 34.

,sedlák' 268, 269.

Scdmihradané (poslanci íšští) 143,

180 184.

Scidan V. 171

Sekce historicko-statistická (mol
hospodáské spolenosti) Lili. 1ti I, lsl,

187, 193, 2ol, 22-'., 286, 308, 318,

324, 398.

Sél 569.

Selec xx.

Semily 337.

,Sen, hiátový' (H. z Miinstcrberka) 542
Senice •"», 7, .".79.

Sentz AI. XLVH.
Serenyi O. W6, 07.
.Seznam misi na Morav a ve Sl<

.Seznam míst v království eském' 337.

Shakespeare W. 225, 166, 340.

Schaffgotsch A. A. hr. Lil, i.\|\

lil. 149, 150, 168, 156, 178,

007 609.

Schefei I . 286, 240, 141

.Schicksale, Die, der nationalen Politik

iu Bohmen' ia.

Schiller M
Richard I

SchlndleríŠIndleriFl. Xl.vi. 82, -111.
Schlnige Plattc

Schleichei \ 1

Sllloss.u V -
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Schmerling A. ryt. 406, 407, 409, 410,

412, 413, 433, 443, 449, 456, 468.

Schmid A. 66.

Schmid ze Schmidsfelden J. (Šmidt,

Šmiedt, Schmied, Šmid, Ková) 68,

208, 234, 246, 309, 330, 334, 337.

Schmidt (Šmidt) M. H. SO, 107.

Schmidt-WeiBenfels 324.

Schmitt (Schmidt) A. 215, 228, 315.

Schneider K. 191.

Schdller G. 532.

Schonhofer J. 33.

Schopenhauer A. 509.

Schadná 571.

Schram W. 48, 184, 225.

,Schriften der historisch-statistischen

Section' 184.

.Schriftwesen und Schrifttum ,Das, der
bohmisch-slovenischen Vólkerstámme'
(Hanuš) 537.

Schrimpf 16.

Schrotter (Šrdter) A. 560.

Schwanthaler L. 136.

Schwarz (Švarc) 569.

Schwarzenberkové 498.

Schwegler A. 435.

Schweidler V. XXXV.
Schwechat 407.

.Schweiz, Die deutsche' (D. lstria) 333.

Sibice 593.

Sicilie 428.

,sihla' 595.

Sicha K. XLIV.
Simon 412.

Simonides Kejský 287.

Siná Š. bar. 158, 173, 211, 212.

,Sinne, Die acht, des Menschen' (Dutten-

hofer) 327.

.Sitzungsberichte der k. Akademie der

Wissenschaften in Wien' 305.

.Sitzungsberichte der k. Bóhm. Gesell-

schaft der Wissenschaften in Prag'

317, 486, 506, 527, 530, 531, 538, 540.

sjezd slovanský v Praze XXXIII, XXXIV,
32—41, 46, 50, 611; nminy na nm
nebylo: 37.

,Sjezd, Slovanský, v Praze' (Tobolka)
XXXIII, 38.

Skala 433.

Skalice Uh. 110, 575, 577.

Skalický Fr. 214, 230, 255, 256, 294, 299.

Skene 467.

Skoronice LIX.
Skrejšovský J. S. 488.

Skivan A. 211, 294.

Skivanova si. 605.

Skyba Fr. 285.

Skylla 149.

Slaný 277.

Slatnice Velké XX.
Slatina 422.

,Sláva bohyn a pvod jména Slavv
i SlavjanV (Kollár) 180.

Slavík Fr. (knihkupec) 85, 461, 462.
Slavoj 386, 387.

,slavomanl' LV.
Slavonice XX, 383, 393, 399, 402
,Slávy Dcera' XIX, 175, 576.

Slezsko XIX, XXVI, XXXVIII, 406, 570.
.slíža' 581.

Slja (Slja) 285, 585.

Sloboda D. VIII, 28, 30, 68, 70, 76, 77, 93,

146, 153, 154, 180, 182, 190, 191,

203, 213, 214, 232, 233, 297, 298,
366, 367, 384, 581.

Sloboda M. VIII, 298, 367.

Slobodová pí. 154, 191, 367, 581.
.Slohovda' (Hanuš) 512, 513.

Slotta-Rajecký J. 61.

Sloup 108, 116, 299, 368.

.Slovan' LXIX, 121.

Slované XXXVII—XXXIX, XLIII, LIII,

LXVII, LXVIII, LXXI, 32, 33, 38,

42, 180, 181, 268, 269, 325, 362, 364,
365, 411, 443, 513, 597.

.Slované, Západní, v pravku' (Šembera)
536.

,Slovar slovenskega in nemšk. jezika'
( ííinpzic^ ^7n

Slovensko a Slováci XXV—XXVII, 93,

124, 125, 153, 285, 298, 315, 407,

413, 575—592, 596, 597, 611.

,Slovesnos (Jungmann) XLIII, 48, 53,

58, 59.

sloveso; postavení jeho ve vt 379.

.Slovníek, Kapesní, novináský a kon-
versaní'((Rittcrsberk) 57,109, 136, 137.

,Slovník esko-nmecký' (Jungmann)
145, 187, 343, 364, 500, 508, 512,

514, 515.

.Slovník, Knihopisný, eskoslovenský'
(Doucha) 54, 109, 125, 326.

.Slovník Nauný' (Kober) 525, 531, 536.

.
" (Otto) 337.

.Slovník, Nmecko-eský, vdeckého
názvosloví pro gymnasia a reálné

školy' XLVII, 145.

.služný' 581.

Smetana A. 66, 111, 127.

Šmolka 571.

Fr. 406.

Smradátka XX.
Smradovka XX.
Smrdavka XX.
Snášel Fr. 34.

.Snmování, Moravské' (J. Dvoák) 31, 37.

Snžka 354, 500, 534.

.sobotky' 492.

Sofokles 188.

,socha' 274.

Sokol LVU, LXX, 426, 427, 430.

Sokrates 119.

43



650 REJSTÍK OSOBNÍ A VCNÝ.

Solferino 349.

Solná Komora XXVI. 237, 263.

Somerau-Beeckh M. J. sv. pán LIII, 571.

Souek J. 34.

Souek St. IV. VIII, X, XI, XIII, 27, 90,

134, 187, 190, 272, 585.

Spálov 568.

.Spewik, Katolkkí' (Hollý) 580.

Spinnerin am Kreuz 322.

,Spinoza,einDenkerleben'(Auerbach)377.
.Spisv, Politické, K. Havlíka Borovského'

(Tobolka) XXXII, XXXIII. 121. 139.

Spithower 211, 212.

Spliigen 336.

spolenost, c. k. Hospodáská ve Vidni 304.

, Moravsko-slezská hospodá-
ská LIII, LXII, 161, 163, 315, 458,

459, 497, 498, 574.

spolenost nauk, král. eská, 57, 305.

312, 318, 325, 326, 464. 485, 490—492,
506, 507, 527, 530, 538, 540, 542,

547, 549.

spolek, Akademický, tená, a enický,

Spott J. 115, 127, 141, 166, 189, 195,
210, 214, 222, 255, 256, 261, 284.

.Sprachlehre. Bóhmische, fiir Deutsche'
(Ziak) XLII. 47.

,Sprachlehre, Kurzgefasste bóhmische.
fiir Bóhmen (Tomek) XLII.

,Sprachlehre, Theoretisch prakt. slowe-
nische' (Mrko i 30.

Spurný J. 34.

Srb Ad. 494.

Srbové 364, 407, 511.

Srbsko 174, 442, 443, 492, 555.
.Srdce echv hoí' 583.

Srp J. 565.

.Staatsrecht, Schweizerischcs' (Kaiser)
454, 458, 459.

Stadion Fr. hr. XXXVI.
Rud. hr. XXXVI.

Staegcr Fr. 331.-

Stagcmannová El. 339.

Stachovice (Stachenwald) 569.
Stamatovi P. 39.

Stank 594.

J. (Šliffir) LX, 440.

V. 49
Staková K. 131.

Starcmbcrské jezero 536.

.Staroftalla ilavjanski1

(Kollár) 316.
Starožitnosti slovanské (Šafaík) 181,

269.

lová O., provd. Hrdlikova 246,307.
Steffena I

1

Šternberk K. hr. 520.

Stoila a Mladen' 31

stolice jazyka eského v Olomouci viz

:

universita,

stolohyb 211, 215, 216, 316.

stolovštni 215.

Storch A. 284, 376.

Strabo 364.

Strahov 144.

van der Strass K. 493.

Strauss D. B. 479, 488, 489.

.Strážce jazyka a oistec všeslovanský'
(Helcelet) LXVI, 509—512.

Strážnice 575—577.
Streno 590.

Strobach A. 49.

Strossmayer J. J. 428.

Studená XVIII, 400, 422.

.Studien, Aesthetische' (Bratránek) 224.

Stumpf-Brentano K. B. 110.

Suany 590.

Sudomice 575.

Suchá 594.

Suchdol (Sudol) 298.

Suchecki (Suchezky) J. 64. 490.

Sucholazy XX.
,Suisse. La,allemande' (Doralstria) 333.

Sulamit viz: Píse písni.

Sulov 595.

Súmrak B. 586.

D. 585.

.. P. 585.

Súmraková pí. 585, 586.

,sura' 570.

Susser F. XVIII.

Sušil Fr. VII, XXV, Lil. LXXI, LXXII.
LIXXV, LXXV. 262, 265, 303.

363, 364, 545.

.Sušil. František' (Vychodil) VIL L.XI.X.

382.

Svantovít 380.

Svatá Krev (Heiligenbluti XXVI.
Svatá studénk;i \ X

Svtlá K. 139.

Sviarka 572.

Svinc 569.

Svoboda K 33.

Sybel J. 350.

Sylva Tarouca B. hr. I.II. 158.

.Symbolik und Mythologie der alten
Volker' (Creuzer) 363, 365.

,Synoptla hJstorlae perseeuttonum eccle*

ic bohemlcae 1

§41.

Szeberinyi O. 113.

Safaffk Jar. 371,

. P i VTII, XXXIV, 36, 37

18, 50, 51, 54 i 15, 181

6, 364, 370, 371, 376, li i.

li... 118, i >i. 163, 186, 531.

Šafaili Voji 371. 418, 556. 61

. Vratlal .571.
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Šafaíková B., provdaná Jireková 371.

Šafránek J. 112, 149.

Šašecí F. 422.

Šebek Edm. 149, 189, 202, 222, 245,

256, 277.

Šebek Fr. 279.

Šembera AI. V. Údaje životopisné:
VII. XIII. XIX. XXIV, XXVIII, XXXIV.
XXXVI. XXXVII. XLI—XLV, LVIII,

26—32, 40—44, 46—48. 53, 54. 60.

61. 74. 77—79. 81—83. 93. 123—125.
162, 165, 170. 174—176. 186. 194.

204. 209, 231. 258—260. 270—273.
276—281, 294, 316. 318. 326. 343.

381. 461. 462. 570, 580. 609—611.

Povaha a názory: XXIV, 26.74.
150, 151, 165. 175, 186, 301. 316.

318. 340. 536.

innost literární: XXIII. XXIX.
XXXVI. XLII. XLIII. LXII, LXVII,
LXXII. 17. 26, 42, 43, 47, 60. 61.

78, 162, 164, 259, 272. 273. 277.

278. 326, 536, 543.

Vztahy osobní viz: Helcelet.

Šembera Pem. 28. 31. 78, 82.

V. K. 28, 82.

Šemberová Fr. 28. 30. 43. 48. 54. 74.

79, 83. 125, 258—260. 271—273.
414, 610.

Šemberová Zd. XIII, 28. 43. 82. 610.

Šenov (Šanov) 569.

Šetlík J. 371.

oetlíková pí., rozená Staková 371.

Ševík B. 258. 270. 271. 272.279—281.
Ševíková T. 279—281.
Šilhavý (Ssylhavi) J. 64. 70. 72. 73, 85.

v 88. 100. 123, 285. 560.

Šimon 589.

Šinnar 572.

Šír Fr. (malí) 115.

j, , (ed. gymn.) 321.

.Sir-ha-širim' viz .Píse písní
-

.

.Škola a život
-

366.

Škorpík Fr. 610.

.škvorec
-

182.

Šleif 29.

Šmídek K. XVII, XIX. 26. 47.

Šmidt 63.

Šmolér A. 257.

Špaek A. XVIII. XIX, 5. 16. 422.

.špadón s dravým kloboukem' 84, 108.

.španlka' 573.

Špatný Fr. 145.

Špott viz Spott.

Šrom Fr. A. 29. 34. 158. 444.

Šfávnice 358, 582. 584. 585.

Šternberk 277.

Štípa <Štp> XX.
Štítný T. XXIV. 90, 168. 173, 182,

183. 186. 205. 207, 209.

Štramberk 570.

Štúr L. XXVII, 124. 228. 579, 587.

588. 590.

Šturec 586.

.štúrovština' 124.

Štýrsko 237.

Šumava. 101. 311, 325, 370. 441. 519,

. 534—536.
Šumavský viz: Franta.

Šupler 575.

Švarcava 4. 529.

Švaíek J. XVI.
.švihle' 573.

Švycarv XXVI. 188. 192, 207. 263.

320. 323. 335. 349, 364, 371—373.
377. 419. 420. 520.

Táborský Fr. 252.

.Tagblatt. Prager -

490.

.Tagesbote aus Máhren und Schlesien -

226. 344.

.talija' 584.

Talský R. 34.

Talský V. XVIII.

Tannháuser 357.

Tatrín 587, 588.

Tatry 153, 542, 587.

Tauber J. 33.

Tegernsee 501—503, 505.

technika brnnská XLV—L. LXI.LX.XV.
65. 69. 77. 81. 84. 92. 112. 131.

145. 233. 241, 304. 306. 375; eština
na technice XLV—XLVIII, L, 65. 67.

82. 112. 145. 233; reorganisace

techniky 532. 537. 546.

.Teichwirthschaft. Die - (Horák) 550.

Teindl L. 604.

Tel L. LIX. 383. 388. 390, 392. 397.

399, 400, 402. 404. 409. 422. 423. 557.

558. 604.

Telemachos 241. 243.

tlocvik LXV1II. LXX. 75. 87, 97. 111,

112. 120. 193. 207. 210. 248. 256.

Tenner (Denner) Ign. 102. 334. 349. 371.

Teplá 591.

Teplice 310. 314. 356. 369.

. (u Hranic) XX, 592.

Piešanské viz Piešany.

„ Trenínské 591.

Terebelský Fr. 154. 253.

Terst (Trst) 234. 311. 313, 330. 334.

336—338, 340. 348.

.tesknice
- 341.

Tšík J. 390. 422. 604, 605.

Tšíkovice XX.
Tšín LXX1V. 589. 593. 594.

Tšínsko XXVI. 593—595.
Thaler A. XVIII.

Thales 543.

Tharant 104.

43*
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Themistokles 597.

Theodosius H22.

Thersites 120.

Thummel M. A. šlecht. 328.

Thun 373.

z Thuna a Hohcnsteina L. Lev hr. 64,

117. 179. 143.

Tieftrunk K. 58, 141, 144, 178.-200,255.

.tihelky' 573.

Tichý E. 34.

Timon 2ti3.

.Tisíc a jedna noc" 300.

Tišnov (Tischnowitz) XX, 277. 278. 281.

457. 458.

Tišnovský kodex 276—278. 281.

Tiziano V. (Tician) 104.

Tkaný A. 26, 30, 306.

O. 30*. 306. 355, 357,

Tobolka Zd. V. XXXII, XXXIII, 38,

líl, 139.

Todesco Ed. 282.

Tolstoj T. M. 252.

Tomaschek (Tomášek) Ant. 27.

Kar. 27. 110.

Tomek V. V. XLII. LX. 59, 259. 490.

.topálka' 574.

Jopographie. Kirchliche, von Máhrcn
(Volnv) 212, 570, 574.

Toužín 402, 411.

Trapp M. 163. 278.

.táslo' 511. 512, 515, 516.

.tra- 511. 515, 516, 536.

Traub H. XLV, L, Lil, LI V. LVU.
LXIII. LXV. LXXIV.

Trautmann L. XXIII.

Trauttmannsdorf T. hr. 163.

Travná 357.

Tebí XXII 120, 121
Tebo 550.

Tebová es. LVI, 142, 147, 154, 194,

Mor. 19.

Trcbováov (Tebovaovi XX.

Tebovský Fr. (Klácel) 141.

Triglav 31-2

Tince 594.

.tíslo- 511, 512, 515, 516.

Trnava 580.

Trnka 112, 448.

Trnka Ir I) XIX. XXVII. LXX1II
Trm.
Trója 217.

Trojaeka 594
i A Pt XXXIV. 35,41

Trojanovirc 571.

Troják 571.

Tršio

Trutnov
Inla m

Tscheschdorf XX.
.Tulifántchen' (K. L. Immermann) 162,658.

Tura Stará 581.

Turec 590.

Turecko 442, 443.

Tutta J. XLIV.
.tvrdost-tvrz' 550.

.Týdenník' XXVIII—XXXIV. XL. LVI.

LX11, 26. 29—32, 39. 47, 49. 118.

229, 611.

.Týdenník pro zvelebení lesního, pol-

ního a domácího hospodáství (Hospo-
dáský)' 244.

Tyché (Náhoda) LXVIII. 105. 119. 120,

133, 142, 208. 220. 223. 233, 239. 242,

245, 248. 257, 263, 268, 305, 319. 340.

Tyl 571.

Tyl J. K. XL. 81. 191. 601, 602.

Týn 592. 593.

Tyroly XXVI, 263, 364, 520.

.Uber den Ursprung und die Heimath
des Glagolitismus' (Šafaík) 318.

.Uber die alterthúmliche sitte der an-

..gebinde etc' (Hanuš) 286. 288.

.Uber die Kóniginhofer Handschritt

(Feifalik) 381. 385. 434.

Uher Fr. 34.

Uherice, 459, 460.

Uherek J. 606.

Uhry XVII. 135. 137. 194, 315. 385, 390,

413, 427. 136, 571, 576, 595.

,U koruny' 422.

Uman Fr. 4<i2. 4«*.

Umlauft J. 457.

.Universallcxicon" (Picrer) 95.

Universita v Olomouci XXII. XXI 1 1.

XXX \ III. XL I. XLII. 27. 2!

69, 71, - 81, 83, i".". 108, 197,

285, i; eština na universit
XLI. XLII. XLV. XI.VI. 29, t"> Iv
50—65, 70, 72, 75, S 'L knihovna
85, 285; stolice: t) filosofie 54

70. 7.">. b) mathcmatiky 66, 7(>. c)

obanského práv,. d) Tei a

literatury eské XXIII, XLI. Xl.iil.

XLIV. 26, 27. 29, 16 18, 50, 58

56, 60, 61, 72. 7."., 82, 197, e) eí a
literatury polské XLV. 63, Si, \>ei
francouzské xli a %) ei vlašské
XLI; studium medicinSto-chirurgické
\\\\. 83, 176.

tUntergang, Der, des HeUenUmus,
(] asauli

Úprka I ."»77

Ural (61

Uranoi 114.

.urd.r I

Úsov 27:1.

U»tl n. (VI. U
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Ustro 594.

.ušipaná' 581.

Vacalová (Watzalová) 19.

Vacanovice (Vacenovice) LIX, 30.

Vacerad 352, 5112, 515, 549.

Václav III. 29.

Habsburský 441.

(Vjaeslav) Konstantinovi 440
441, 44a.

Váh (Vah) 581, 582, 586, 587, 590—
592, 611.

Váhala Th. XVIII.

,valaská ovce' 573.

Valaši XXVII, 575, 596.

Valašsko XXVI, 592—596.
Valík 422.

Valjavec-Kramanov M. 375.

Valšovice 592, 593.

Vank Fr. Ed. 47.

, J. A. 35.

N. 14, 47.

„ . 34.

Vaka 245. 263.

V. 106.

Varhošt 566.

Varín 587.

Varšava 250. 441, 442.

Varta 441.

Vary Karlovy 372. 430.

Vašura J. XXIV, 610.

Vávra Vine. IX, X. XII, XIII, LVI,

LVII, 79, 95, 111, 116, 119, 135.

285, 313, 315, 519.

Vávra Vojt. 170, 171, 1S9, 211, 227,

231, 255, 256, 299, 302,343,345,365.
.Vela, eská' 27. 29. 30.

,védro' 581.

Vejvara J. 476.

Velehrad LXIX. 158, 173, 211, 212.

398, 405, 419, 471. 473, 478, 479.

z Veleslavína D. A. 90, 217.

Venušina hora 357.

Verantius 518.

Verein der deutschen Ósterreicher 560.

Vrovany XX.

,Versuch ciner vergleichenden Gram-
matik der lateinischen, italienischen,

spanischen, portugiesischen, franzósi-

schen und cnglischen Sprache' (Krátký)

197.

,Versuch ciner wissenschaftlichcn An-
leitung zum Studium der Landwirth-
schaftslehre (Trautmann) XXIII.

Ves Nová (Neurigen) 567.

Veselé (Veselje) 579, 581.

Veselý (Wesselý) J. 66. 70.

J. JUDr. 493, 494.

.Vstník eské akademie -

187.

.Vstník eských professor -

148.

Vetter V. hr. XLVII, 30.

Veveí 147. 222, 253, 606.

,ví 95.

Videm 67.

Víde VIII, XVI, XIX, XXVI, XXXI,
XL1V, LI, LIX, LX, 3—5, 12, 14. 1S.

21—23, 36, 39. 41. 44, 63, 70, 72. 75.

76, 78, 84, 91, 102, 108, 116, 117, 124,

125, 130, 136. 138, 143, 154, 16*, 165.

172, 173. 176, 177, 179, 180. 185—188,
194, 195,205. 207, 212, 216--220, 224,

236, 238, 242—244. 246, 249, 253.

258, 259, 274, 275. 279—283, 285,

294, 297, 299, 300, 301, 305—307,
313, 322, 329, 332, 335—338, 344,

345, 348, 351. 357. 380, 403, 404.

407, 408, 414—417. 422, 423—425,
431, 438, 439, 445, 448, 450, 451,

455, 457, 459, 461, 465, 468, 472,

477, 480, 482. 483, 486, 493, 502.

504, 529, 534, 560, 561, 584, 585,

587, 589, 592. 593. 610; Alser-
vorstadt 4, sv. Anny gymnasium
(akademické) 235, Bellegardský dvr
79, Búrgerspital 447, Favoritenstrafie
78, Fuhrmannsgasse 2, Josefstadt 4,

Landstrafie 79, 283. Maria-Stiegen
420, Neu-Wieden 434, Praterstrafie
179, Schónbrann 449, Skotská brána
407. Slovanský zpváky spolek 34,

Teresianum 78. Ungarische Krone
439, 453, 456. Ungcrstrajk 78, 283,

universita 78. 81.

vídeský kongres XV.
.Vie de Jésus

-

(Renan) 479.

Vierwaldstáttersee 374.

Viktorin A. 66, 70.

Villafranca 349.

Vinaický K. 473.

Vindové 36*.

Vinice 137.

Virgil 342.

Vischer B. Th. 66.

Víska Nová 528.

Visla 250. 441, 594.

Viták A. K. 366.

Vladislav (Wladizlaus) markrabí 278.

.vlastenecký - vlastenský- 332.

Vlaši 403.

Vlek Jar. 28, 587.

Vlk Jan, XLI. XLIV, 33, 603, 606,

Vlk St. X.

,vlkodlak- 330.

Vltava 68.

Voborník St. 71. 73, 91.

Vobrázka J. XXIII.

Vocel J. E. 44, 180, 26 i. 265. .".<)<;. 507, 518.

Voda Dobrá 579.

Vodika Fr. 26, 27, 34, 39.

Vojáek H. 205. 249—253, 4*2.
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Vojtch sv. 141.

Vokoun Fr. LX.
.volahd' 581.

.voláky' 581.

Volga' 252.

Volkmann V. 66, 70, 49o.

Vollége XVII, 349.

Volný . XVIII. 212. 273, .".53. 57u. 574.

Vondráek Ign. 459.

Vondrák V. 316.

.Vo pole berézynka stojala' 254.

.vorck- 343.

.Vorlesungen tiber das Wesen der Reli-

gion' (Feuerbach) 134.

.Vorlesungen iiber die allgemeine Kul-

turgeschichte der Menschhei (Hanuš)
<'.'.». 70. 75. 85, 86. 1-27, 160. 161. 165,

168, 170, 171. 248.

Votka J. 130.

Yotke Fr. 3t.

.vozejká- 269. 274.

Vranek 422.

Vranov 138.

Vraz St. XXIX.
Yrbiková V., provdaná Mikšíková 119.

128, 129. 134. 135. 147. 194, 229,

101, 481, 423.

Vršatec 591.

Vršec 163.

Vrátko A. J. 275.

Vsetín 595.

Vše min 595.

výbor volební na Morav 397.

Vydi 4-22.

Vychodil P. VII. I.XIX. I

Vychodná (Východn) 588, 589.

.Vvklady k "Epištolám Kutnohorskviir

(Škorpík) 610.

Vymazal Fr. X.

Vymlátil O. 33.

Vysloužil J. 34.

Vysoudil J. 33.

a zemská hospodáská v Praze 300.

Vyškov XXII. 208, 253.

Vyzovicc 157, 1~">s

.Wahlverwandtschaften, Die- (Goeth
Wachtler I. .1. ryt 5

Walch'
Wallis 336, 372
z Wangenu a < leroMseckn B. XV
V/apner -

Weinhold K li

! r \w
Wenzlitzke (Vendike) \ 108

Werthelmstein . 1

Werthei LXV,

(ikon* i.n

Wiblral K
l

Wieser Fr. K. 72, 198.

Wilde O. LXXII.
Wildensce 299.

Williams B. 322. 393.

Willig 572, 575.

Willigk A. 368.

B. 63.

B. (Fric) MUDr. 65. 32u. 337,
475— Í78.

Willigk Erv. 65.

Willigková Berta 63, 264, 365.

Wimmer 85, 128. 133, 135.

Chr. Fr. 93.

Windischc Buhel 364.

. Scharten 364.

Windischgrátz A. kn. 42. til.

Windischgrátzová knžna XXXIV.
Winiker K. 69. 99. 101. 102, 127. 130.

151, 156, 157, 160, 161. 164. 165, 168,

170. 172, 189, 191. 201. 210, 363.

Winklcr A. 591.

G. 594.

J. 594.

Winter E. 208, 214, 221. 234, 253.

Wintschgau 364.

.Wissenschaft. Die. des Slawischen My-
thus4 (Hanuš) 128.

Wolf A. Th 43.

. Štp. XLII. 34. 47. 53. 110.

Wolfgangské jezero 297.

Wórterbuch. Deutsch -bóhmisches (Do-

brovský) 523.

Wórterbuch. Encyklopádisches (Piereri 95
.Wórterbuch. Grammatisch-kritisches. der

hochdeutschen Mundar (Adelung)
322.

Wurm Ign. X. I.VI11. 3ss. 389, 393, 167

Wurm Jos. XLVIII.
.Wurm. P. Ignát. ve svém život -

(Pro-

cházková) 388.

Wurzbach Konst. 58, '^7.

Wysloužil V. 321.

.Xenien ans und fiir Ungariv 586

Xenofon 119.

I-tesskv 344.

Zábihllce 141, 144, 148, 152

Žábo] XI. I II. K
Zábrdovice 270 171

Zábeh, (Zábe 169

./a eskou osvtu- (Šafránek) 112

Zafouk 112 ii

Záhorovice \\
Zach Ir (František Blohradský, z Ble-

hradu) 38 174

ZachystaJ i
1

Základy dialektologie I naké,
• \ \ i v
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.Základy nejpotebnjších a nejdleži-
tjších vdomostí rolnických -

(Meli-

char) 496.

zákon spolkový z r. 185:2 198.

Zamastil 111.

ZapK.V. XLI,29.92, 101, 107—109. -Ji

.

332. 334. 336, 344. 346, 490. 507.

Zapletal Fr. 33, 184. 188, 253. 460.

Jan 33.

Jos. 34, 253.

Zapová H. 92, 101, 107, 138, 139. 193,

194. 215, 218. 219, 222.

Zástra 422.

zastopiti' 321.

Zašová 574.

Zátka (Závora) H. LX. 452. 458.

Zavadzky A. 259.

Závise Rožmberský 318.

Závodník 64, 87.

Zavrtal J. 34.

.zbelík' 575.

.zboží' 570.

Zbrašov 592.

Zdice 446.

Zdík J. 276.

.Zdirad" (Hansmann) 340.

Zeibig H. XXX, XXXII, XLII, 53,

560. 562.

Zeising A. 256.

,Zeit. Die neue' XXX—XXXII. XXXV.
42—44. 560.

.Zeitschrift fr Alterthumswissenschaft,
Caesars' 330.

.Zeitschrift fur bohmische Literaturge-

schichte' 506.

.Zeitschrift fur osterreichische Gymna-
sien' 47.

.Zeitschrift. Historische, Sybels' 350.

.Zeitung, Allgemeine' (Augsburger) 324.

325, 340. 344, 350. 597.

.Zeitung. Allgemeine Osterreichische' 42.

.Zeitung, Briinner LXIII, 27, 42, 149,

150, 227, 457. 607.

.Zeitung, Illustrierte- 59/.

.Zeitung. Prager' 216.

.Zeitung, Vereinigte Ofner-Pesther 584.

,Zeitung, Wiener 94, 160, 169. 228, 264.

266, 286, 376.

Zelenohorský rukopis XXIX, LXVII, 537,

542. 543.

Zelený J. 179.

Zelený V. IX, LX, 293, 446, 447, 454, 456.

Zelníek XVI.

.Zemvid. Národní, Rakouské íše- (Ha-

nuš. Helcelet) XXXIX, XL, 128.

.Zemvid. Slovanský' (Šafaík) 45, 46, 48.

Zendulka V. 34.

Zeus 142, 562.

Ziak V. viz: Žák V.

Zíbrt C. XIII, 371. 414.

Zielonka hr. 39.

Zichy F. hr. 407.

Zikmund J. LX.
Zimmer K. 88.

Zimmermann R. 64. t)6, 70, 80, 107.

Zinger 438.

Zítek J. 219.

.Zjevení sv. Brigitty' 542.

.Zkouška, jak by skladba a tvarosloví

eské návodem rozborným v nov
uspoádati se daly' (Hanuš) 518, 527.

Zlatník 148.

.Z let probuzeni- (B. Rajská) XXVII.
Zlín 249.

,Z literárního soukromí' (Svtlá) 139.

Zmeškal z Domanovic 413, 427.

Znojmo 190. 420. 423, 459—461, 541.

Zoebl A. LXXV.
.zor' 570.

.Zora Haliská' 52.

,Z pamtí a života Fr. Bartoše' (Bar-

tocha) 66.

.Zpievanky, Narodnie' (Kollár) 128.

.Zprávy soudc o dramatech z djin
slovanských' 378.

Zrzavý- T. XV—XVIII.

Zschokke J. J. 585.

.Ztracený Ráj' (Milton-Jungmann) XVIII,

126.

Zubí 574.

Zufal J. 34.

.Zur slavischen Runenfrage' (Hanuš) 282,

300, 307, 308.

Zurich 336, 373. 419.

.Zusátze und Inhalts-Verzeichnisse zu

Hanslik's Geschichte und Beschreibung

der k. k. Prager Universitáts-Biblio-

thek' (Hanuš) 486.

Zvina Fr. LXXI. 530.

.Zvlo má, zvleko' 545.

Žák Jan LX.
Žák V. XIX, XLII, LXXI1I, 47, 273. co:,.

Želetava 402.

Želetíce *'>07.

Železný J. 29, 33.

Žerotín Fr. J. hr. 574.

z Žerotína K. Starší: (Spisy) XXVIII, 517,

534, 546.

Žilina 590, 596.

Žilošice 18.

Žitava 534.

.Živa' 113.

Živa (bohyn) 549.

.Život a psobení Fr. L. Cclakovského-

(Hanuš) 231, -r>7. 286, 288.

.Život a spisy V. B. Nebeského' (Hanuš

J.) 336.

Životice (Seitendorf) 569.





Opravy a doplftky.

Str. XVIII. . 13. zdola 1829/30 místo

. XYIII. . 10. „ roníku

. iXXIV. . 11. . Ant. Jaroši, a

Josef Beckové
XXX. . '16. zá-jmm
XXXIV. pozn. 3. . 1. adresy

., Lil. . 3. zdola III.

LIV. . 10. . bytu. 1

LVU. . 15. , pracovník ne

LIX. . 1. poet hlas ze všech

LIX. . 12. poctívaly

LX. pozn. 3. . 8. pro tento krok

potebné vtšiny hlas
LX. pozn. 3. . 16. jiní

LXVII. . 18. literatury na Morav,
6. pozn. q berbuchstabiren místo

10. . uuvollstándigere
12. . 15. po sv t n i ci

15. pozn. lamentiren
15. , //erreichen

. 16. „ n betrift

18. . rBrief, Blumen
18. . &£zusammengenáht
19. , // selben, kannte
20. . 1. zdola: zpomínal
20. pozn. nn wiederhohlen
22. regest k 1. . 7. J. Helcelet

. 27. pozn. 8. [listy ís.] 30. 32 a 42.

31. . 4. zpomete na Vašeho
37. . 4. zdola: nco
39. . 8. m a 1 é d v á t k a

41. . 1. zdola: tištného a

42. . 14. proci tova 1

47. pozn. 9. praktickým
48. . 4. zdola: láskou a

51. . 11. vdné
53. . 4. p r o t i v a

57. pozn. 4. . 2. 1849

60. . 14. zdola: s strany
64. . 6. c u r i a 1 i a = úední pedstavování.

64. . 4. zdola: uinit místo

1829 30

roníkn

Ant. a Jaroslav Beckové.

záj-mm
adressy

II.

bytu.

pracovník, ne

poet všech

poctívali

potebné vtšiny hlas

pro tento krok

ini

literatury,

uberbuchstabiercn

vollstándiger

posvtnici

lamentieren

erreicht

betrifft

Blumen ,

zusammengenáhte

kannte

vzpomínal

wiederholen

J. Helcelet.

30 a 32.

zpomete Vašeho

neho
malá dvátka
tištného i

pocioval

pratickým

láskou i

srdené

protivá

1848

strany

uiniti

ii
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Str. 64.

66.

73.

74.

74.

75.

80.

85.

89.

91.

94.

94.

102.

105.

111.

113.

114.

118.

121.

128.

128.

128.

129.

133.

133.

135.

138.

138.

144.

149.

150.

150.

151.

151.

152.

152.

156.

162.

162.

Str 162

. 163

. 163

pozn. 6 [list .] 45. 50 a 60.

. 9. zdola : e t c.

. 9. .
ji

. 12. . p e sou v 1 o

. 1. tak též

. 6. . s strany

. 15. . Tvj

. 11. akoli

. 4. zdola : nýbrž

. 9. „ a o Vilímkovi

. 11. Dojel jsem sem

. 13. Tomáši i Matouši

. 7. podiva t.

. 10. prav
r.

pozn.

. 7.

8. zdola : slova

misto 45 a 50

ect.

jí

pesunulo

taktéž

se strany

tvj

akoliv

nýbrž

a Vilímkovi

Dojel jsem

Tomáši a Matouši

podívati.

práv

slovo

12. zdola

2

13.

5. .

r.

.

.

.

pozn

. 3

4. dopl: Viz peklad jich ve .Svt. knih.' . 789—790.

myšlenky co

z Matoušem

jako já

Hromnici

o Koled
Ammerlingovu

tohoto

1858

65.

žádá T. abys. mu
ekám
až posud ; Krom
61

myšlenky, co

s Matoušem
jak já

Hromici
o koled

14. Amerlingovu
toho

v nadpise: 1851

pozn. 7. list . 63.

. 2. žádá t. abys mu

. 5. i ekám

. 18. až posud. Krom
pozn. 5. list ís. 62

k pozn. 6. Obžník tuto zmínný zachován v archivu Mat. Moravské,

. 9. a c c o m p I i misto acompli

Viz pílohu ís. III. , 6.pozn.

. 3.

pozn

. 6

zdola : chci jí psáti
14. viz list ís. 60

p o v d í t i

regest . 1. zdola: moravskou
. 10. mého posledního psáni

. 8. nuž. co nim po tom

chci ji psáti

50

povdti
moravshou

svého posledního psilll

nuže, co nám po tom

pozn. 7. V Š. Lomnického .0 sedmi hrozných etezich ábelských'

(Praha. 1606). str. 50.. nalezl jsem jenom toto misto: , Routu- v.iko M
te o Racých. kterak k. .. Skopové Stezynt mnoho se glcn pogednou

sleze' linak nic Klácel v pekladu [mmennannova Tuttpánka

(Praha 1910), str. 76., pidal proti originálu: .S láskou pry. jenl
játra sžírá. Si /inu p;ik EVCliCuj
pozn 10 Karl Imrnermann : Tulipánek Peložil Matou! Fi Klácel Vydal

i úvodem opatil Jan Kabelik. Svtová knihovna h\a i si i

lellkol míst., lelOtoi

f ih .co m týe
pozn 1 i 2 v Hrne . \ Hrne
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Str. 172.

„ 173.

. 173.

. 177.

. 182.

, 182.

. 184.

. 189.

, 190.

191.

„ 192.

. 192.

„ 195.

, 210.

.. 213.

., 213.

. 222.

. 223.

„ 235.

„ 238.

„ 239.

. 245.

. 246.

. 248.

. 250.

, 250.

. 254.

.. 257.

. 258.

, 262.

, 266.

. 268.

.. 268.

.. 274.

., 285.

. 285.

. 286.

. 293.

. 295.

.. 296.

. 297.

„ 297.

. 298.

299.

301.

. 4. ped Ví d n í místo ped Vídni

regest : N i k o 1 i e „ Nikolicc.

duben 13. „ duben 1. List omylem zaazen

podle data kalendáe pravoslavného i náleží vlastn až za list 88.

. 6. zdola: a ptku místo a ptka

. 1. žádal bych Vás, abyste

. 15. jsme zdrávi a

. 10. k Maxovi a oznam

. 10. tším se, až

pozn. 1. List Filologických
. 9. zdola : pec
regest o lenství Hanušov
. 6. zdola : kajícn
. 12. , nkolik dni
. 13. „ odbrateli
. 10. „ náležející
. 9. „ našemi komisionái
. 13. „ na venku a

. 16. „ J ešt n co!
pozn. 15. píspvku
. 1. zdola: a zazvoniv zá-

di v i 1 jsem se

. 8. zdola: to vím, a kdybych

. 13. „ tolik se do tch sloupc

. 16. „ potácejícím se a

. 14. shora : z nenadání

. 11. , vtše

. 18. . býf

. 1 1 . , k y ,i p a H y

v nadpise zbude jen . 125.

. 126

regest ádek poslední : S u š i 1 o v y

pozn. 1. listy ís. 142.

. 11. zdola: To tuším jest to

. 1 . „ j u ž

pozn. 1. list ís. 130

. 11. jiných

. 13. Ritter!)

. 4. zdola : v e Litcratur-Bl.

. 14. (1 1 i t h y i a), aby

. 11. zdola: nejhodnjší

. 16. rozumnji

. 20. Bendi [v orig. podtrženo]

. 1 . zdola : optné mrazy
pozn. 5. místo: .Osoba neznámá': MUDr. Frant. Polanský, lázeský

léka v Rožnov (1810—1887) a spisovatel nmeckých spiskúv o Rožnov

a léeni tamním.

. 7. zdola: dojímá místo dojímá

. 6. p í u š n í . pílišní

44*

žádal bych Vás abyste

jsme zdrávi, a

k Maxovi, a oznam

tším se až

Filologicckýh List

pece

Hanušové

kajícn

nkolik dni

odbratelé

náležející

našemu komisionái

na venku, a

Ješt nco;
pispyku

a zazvoniv, zadivil jsem se

to vím a kdybych

tolik se tch sloupc

potácejícím se, a

znenadání

vece

být

tcyapHBii

125

Sušiovy

141 a 154

To. tuším jest to

již

131

jiných

Ritter

!

v Literatur-Bl.

(llithyia) aby

nejhojnjší

rozumnji

Bendi

optn mrazy
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Str. 301.

„ 309.

. 310.

. 311.

. 312.

. 321.

. 327.

, 328.

. 331.

. 331.

.. 342.

. 344.

. 344

344.

.. 345.

. 348.

. 349.

_ 352.

.. 354.

. 354.

. 355.

. 355.

. 375.

. 378.

, 381.

. 383.

. 383.

.. 384.

. 387.

. 399.

. m.
117.

118.

i;i

142

117

151.

155.

159.

, 181,

iv.,

místo ctnost

tchýn
Podmoklí

ii a ne s ii

hlaholský

. 9. zdola: ctnostné

. 1 . , tchyn
pozn. 15. Po d m o k 1 y

. 9. a 10. s u a ne s ú

pozn. 9. hlaholsky
. 3. Xarr^tt.

pozn. 8. Nakládal n a Krit. Blatter

pozn. 9. jejž

regest : Bojí se o Hanuše,
pozn. 5. na dluh z a Bibliothcku

. 4. mého stárnutí a

. 16. Leucippes
. 20. Chloe
. 22. a 23. tomus, obsahuje H e-

liodori Aethiopicorum libri X, má
. 20. zdola : odepsal a obdrženou

. 8. že nyní
pozn. 5. J. Krt. H e 1 z e 1 e t

5. Miroslava
. 1. jako by se

. 21 . onen výše postavený

. 16. pohostinn

. 23. d k u j u a oznámím
pozn. 2. j e z i k a

pozn. 1. listy ís. 215. 232.

236, 243, 245 a 246

pozn. 3. list ís. 191 a 220

ádek pod regestem: ís. 196.

pozn. 1. . 1. diplomem
. 23. pro který
ádek pod regestem : Koncept
. 9. zdola: Hcidler Nmec. Že
.1. S. Menšík dopl: (1811-1863).

pozn. 2. rozmanité
ádek dopisu 3. s e - t k á ni m
. 9. zdola: jeSI

. 9. , s li o d n i t e se

regesi : pijeti
. 25. m i- r (i (I i n v pej ii

dopisu 2Wi. . 3. korrektury1

pozn. lvi/ list is
. 12. kotvici svou
pozn. 3. dopl: Skriptorem knihovním technik) V. Šafaík jmenován byl

"*ak teprve r I Viz: A V. Velfllk, Djiny technického ueni
v Praze (Praha. 1906) I sir.

. 14 posila 1 i místo posyJatl

pozn 3 17 Nkteí Stnové .i zárove* professol univer-
sitní místo Nkteí lenové a professol universitní rárovei

místo w '

Nakládal Krit. Blatter

ejž

Bojí se Hanuše.

na dluh na Bibliothcku

mého stárnuti, a

Lencippes

Chloe

tomus obsahuje Heliodori

aethiopicorum libri X má
odepsal, a obdrženou

že není

Helcelet

Miloslava

jakoby se

onen výše postavený

pohostinné

dkuju, a oznámím

jezyka

214. 232. 235, 243, 244 a 245

191 a 219

195.

diplomen

po který

Originální koncept

Hcidler Nmec, Ze

rozmanité

set-kánim

ješt

shodnete se

pijeti

mé rodiny, peju

korrektury

kotvin svou
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Str. 503. . 9. zdola : n a d e vše
„ 504. nadpis: 1864

, 504. . 21. Ty snad se

„ 507. regest : Schopenhaiicrem
513. . 17. nádherný

„ 526. . 7. p o m á 1 c

„ 528. . 1. jakožto mlccí pisvdení

, 528. . 2. r o d i n a T v á.

„ 528. . 6. my staí
„ 531. . 6. zdola: vylouditi Tob i pro mne

„ 541 . . 9. lépe si pomluvíme
„ 542. . 7. a ostatn lovk mírný
„ 546. pozn. 2. Viz list ís. 272

554. . 10. zdola : urením
„ 577. . 20. pak piaristé mn
„ 584. . 13.: farta == dlní ebík; látro

„ 626. Báchorky, Národní 405

, 626. Beck A. J. dopl: 657.

626. Beck Jos. dopl: 657.

„ 628. Cviení. eská N. Vank
„ 630. Fryaj LXXIII

„ 630. Gallaš LXXIII

„ 630. .Gallcrie, Mythologische' 540

, 630. General-Repertorium 184

místo nad vše

1861

Ty se snad

Schoppenhauerem

nádherný

pomale

jakožto mlení pisvdení
rodina Tvá ?

my starší

vylouditi i pro mne
lépe si promluvíme

a ostatn mírný

248.

u r- e n i m
pak piaristé, mn

4 eské lokte = 2'37 m.

místo 403

místo V. Vank.
LXX1V.

LXXIV.

340.

181.





Dotištno v únoru 1911.
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